
 

 كتاب املوقظة 
 تأليف اإلمام الذهيب 

 حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز رمحه اهلل تعاىل 

 هـ847املتوفى 

 

 

 حتقيق وتعليق

 أيب عبد الرمحن عثامن بن آري

 اإلندونييس السامرعي 

 

 تقديم 

 فضيلة الشيخ العالمة احملدث حييى بن علي احلجوري حفظه اهلل تعاىل

 لي بن حزام الفضلي البعداني حفظه اهلل تعاىلوفضيلة الشيخ حممد بن ع

 

دار احلديث بدماج
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 كتااا اململقظة  ااا مل

 

 

ملماااا ذملقلــيااااااا ململلإل

 

  

 تقديم فضيلة الشيخ العالمة احملدث

 حييى بن علي احلجوري حفظه اهلل تعاىل

 

 

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
 أما بعد : 

مام الذهيب رمحه اهلل تعاىل  طالعت يف هذا الشرح على كتاب املوقظة لإل
 فرأيته شرحا طيبا منقوال من مصادر علم احلديث.

 جزى اهلل جامعه أخانا عثمان اإلندونيسي خريا.

 

 كتبه

 حييى بن علي احلجوري

 هـ.  4444حمرم  62يف 
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ملماااا ذملقلــيااااااا ململلإل

 

 
 

 

 تقديم فضيلة الشيخ 

 حممد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 

 حفظه اهلل تعاىل

 

 

 

 والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وأشدد أن ال لله لال اهلل احلمد هلل
وأشدد أّن حممدا عبده ورسوله. أما بعد  فقد قرأت كثريا من تعليقات أخينا 

أبي عبد الرمحن عثمان بن آري األندونيسي على الكتاب املفيد يف  /الفاضل
 فرأيته قد علم مصطلح احلديث وهو كتاب املوقظة لإلمام الذهيب رمحه اهلل

 حّلى الكتاب بفوائد مدمة وتنبيدات جيدة.

 فجزاه اهلل خريا ونفع به وبكتابه.

 

 كتبه

 أبو عبد اهلل حممد بن علي بن حزام 

 الفضلي البعداني
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 هـ42/4/4444يوم األربعاء املوافق  
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ملماااا ذملقلــيااااااا ململلإل

 

 املقدمة - 

نا ، احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعامل

من هيده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

ُقوا }تسليام كثريا،  رشيك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ َيا َأهيه

ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم يَ  }،  {اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِل َوَأْنُتْم ُمْسلُِموَن  ُقوا َربَّ ا النَّاُس اتَّ َ ا َأهيه

ُقوا اهللََّ الَِّذي  ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاال َكثرًِيا َونَِساًء َواتَّ

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا  }، {َتَساَءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرقِيًبا  ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ َيا َأهيه

َقْوال َسِديًدا ُيْصلِْح لَُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز 

األمور ورش  ، فإن أصدق احلديث كتاب اهلل ، وخري اهلدي هدي حممد {َفْوًزا َعظِياًم 

 حمدثاهتا ، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار، أما بعد :

ُم  َوَما َكاَن ِلُِْؤِمٍن والَ }َقاَل اهلل تعاىل:  ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقََض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُ

ُة ِمْن َأْمِرِهمْ  رَيَ
ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللََّ َوَمْن َتَوىلَّ َفاَم َأْرَسْلنَاَك َمْن ُيطِ }َوَقاَل َتَعاىَل:  {اْْلِ ِع الرَّ

بِْبُكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم }َوَقاَل َتَعاىَل:  {َعَلْيِهْم َحِفيًظا بُِعوِِن ُُيْ بهوَن اهللََّ َفاتَّ
ُقْل إِْن ُكنُْتْم ُُتِ

والتأيس به  كلها تدل عىل أّن طاعة الرسول  . هذه األدلة{ُذُنوَبُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

من أسباب الفالح يف الدنيا واآلخرة، وال يتأتى ذلك إال برجوع إىل الكتاب والسنة 

وقد اعتنى العلامء بدراسة السنة النبوية عناية الصحيحة ومها من مصادر الرشيعة. 

صحيحها من  فائقة، فمنهم من أّلف عىل طريقة السنن واِلسانيد ومنهم من فّرق

 سقيمها ومنهم من صنف يف اجلرح والتعديل ومنهم من اعتنى بمصطلحها.



       

 

7 

 

 كتااا اململقظة  ااا مل

 

 

ملماااا ذملقلــيااااااا ململلإل

 

له ملكة يف علم احلديث و مصطلحه وهذا أمر ال خيتلف فيه   واإلمام الذهبي 

تعلق بمصطلح احلديث هو تي لك كتبه. ومن أنفع وأشهر كتبه التاثنان وشهد عىل ذ

العلامء وطلبة  لكتاب قديام واعتنى بهطبع هذا االذي نحن بصدده. وقد  "اِلوقظة"

العلم ُتقيقا ورشحا وتدريسا، وهو كتاب متداول بني طلبة العلم يف هذا الفّن يعنى فّن 

مصطلح احلديث، ال سيام يف دار احلديث بدماج حرسها اهلل من كل سوء ومكروه. وقد 

ر اِلباركة وأحببت تّم بحمد اهلل تعاىل مراجعتي مع بعض اإلخوة طلبة العلم يف هذه الدا

تأليف مع ُتقيق خمطوطته، فعزمت أمري ومجعت ع الفوائد التي ألقيتها هلم يف أن أمج

 جهدي اِلقل فصار هذا الكتاب الذي بني أيدينا بحمد اهلل تعاىل وحده.

  للمتوسطني وقد توسع اإلمام الذهبيفكتاب اِلوقظة يعترب من كتب اِلصطلح 

تدل عىل قوته يف االطالع التي ميزات والقواعد اِلهامت اِلمن اِلواضع ، وله  بعض يف

وهو من أهل ":  يف اإلمام الذهبي   والفهم وقد قال احلافظ ابن حجر

يف هذا  تاِلميزات والقواعد اِلهامت التي ذكر. ومن "االستقراء التام يف نقد الرجال

 الكتاب : 

 .طبقات احلفاظ وأسامء الرواة 

 .مبحث تفرد الصدوق 

 ه فال ََيتِمُع اثناِن عىل توثيِق ضعيف وال عىل تضعيِف ثقة.قول 

 .مبحث يف االحتجاج بمستوري كبار التابعني 

 .تقسيم علامء اجلرح والتعديل إىل اِلتساهلني واِلعتدلني واِلتشددين 

 .حكم رواية اِلبتدع، وغري ذلك من مباحث اِلصطلح 
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حري أن أضيف  -وتوفيقه وحده بعون اهلل -وقبل الرشوع يف ُتقيق وتعليق اِلوقظة  

 كتاب اِلوقظة.  ب اوتعريف  يف هذا الكتاب ترمجة موجزة لإلمام الذهبي

يف الدنيا به أن ينفعنا أن َيعل هذا الكتاب خالصًا لوجهه الكريم ونسأل اهلل تعاىل 

إنه ويّل ذلك  وأن يثبتنا عىل اإليامن حتى نلقاه واآلخرة وأن يرزقنا العمل الصالح

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب در عليه. قاالو

  إليك .وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاِلني.

 :كتبه

 أبو عبد الرمحن عثامن بن آري اإلندونييس 

 4141حمرم  02

 دار احلديث بدماج
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   ترمجة اإلمام الذهيب 

 ه ونسبه ومولده ونشأته.* اسم

 : معجم اِلحدثني مرتمجا لنفسه يف قال اإلمام الذهبي 

الذهبي اِلصنف حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز ابن الشيخ عبد اهلل الرتكامِن  

الفارقي ثم الدمشقي الشافعي اِلقرىء اِلحدث خمرج هذا اِلعجم، ولد سنة ثالث 

ه أبو زكريا ابن اِلرصي وابن أيب اْلري والقطب (  وأجاز ل هـ374وسبعني وستامئة ) 

بن عرصون والقاسم اإلربيل وعدة وسمع بدمشق من عمر بن القواس وببعلبك من 

بالثغر من الغرايف والتاج ابن علوان وبالقاهرة من الدمياطي وبالقرافة من األبرقوهي 

ران ومجع وبمكة من التوزري وبحلب من سنقر الزيني وبنابلس من العامد ابن بد

تواليف يقال مفيدة واجلامعة يتفضلون ويثنون عليه وهو أخرب بنفسه وبنقصه يف العلم 

  والعمل واهلل اِلستعان وال قوة إال به وإذا سلم يل إيامِن فيا فوزي. اهـ

 *رحلته.

يف كتابه طبقات الشافعية   قال اإلمام السبكي عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف

 الكربى :

بن الصرييف وابن أيب اْلري والقطب ابن أيب عرصون والقاسم اله أبو زكريا  وأجاز

بن اإلربيل وطلب احلديث وله ثامِن عرشة سنة فسمع بدمشق من عمر بن القواس 

وأمحد بن هبة اهلل بن عساكر ويوسف بن أمحد الغسويل وغريهم وببعلبك من عبد 

وبمرص من األبرقوهي وعيسى  اْلالق بن علوان وزينب بنت عمر بن كندي وغريمها

يد واحلافظني أيب حممد الدمياطي شهاب وشيخ اإلسالم ابن دقيق الع بن عبد اِلنعم بن
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وأيب العباس بن الظاهري وغريهم وِلا دخل إىل شيخ اإلسالم ابن دقيق العيد وكان  

بم : قال ،من الشام  :قال،من أين جئت  : قال له ،اِلذكور شديد التحري يف اإلسامع

فقال أحسنت ،اِلخلص  :فقال له،من أبو طاهر الذهبي  :قال،بالذهبي  :قال،تعرف 

ومكنه من ! أحسنت اقرأ  :قال،سفيان بن عينة  :قال،من أبو حممد اهلاليل  :فقال،

وسمع باإلسكندرية من أيب احلسن عيل بن ليه حينئذ إذ رآه عارفا باألسامء. القراءة ع

بن أمحد بن الصواف وغريمها وبمكة من التوزري وغريه أمحد الغرايف وأيب احلسن ُييى 

وبحلب من سنقر الزيني وغريه وبنابلس من العامد بن بدران ويف شيوخه كثرة فال نطيل 

 بتعدادهم. اهـ 

 *شيوخه.

  : يف كتابه معجم الشيوخ  قال اإلمام الذهبي

ز ابن الشيخ عبد أما بعد، فهذا معجم العبد اِلسكني حممد بن أمحد بن عثامن بن قايام

ىل ذكر من لقيته أو كتب إيّل اهلل الرتكوماِن الفارقي ثم الدمشقي ابن الذهبي يشتمل ع

ر وعىل كثري من اِلوجيزين يل يف الكرب ومل أستوعبهم وربام أجاز يل جازة يف الصغباإل

 الرجل ومل أشعر به، بخالف ما سمعته منه فإِن أعرفه. اهـ

معجم الشيوخ  يففمن أشهر شيوخه )نفسا.  4212لغ ثم ذكر أسامء شيوخه حتى ب

 هم( :علي  الذهبياإلمام مع كالم 

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن تيمية احلراِن  .4

.شيخنا اإلمام تقي الدين أبو العباس احلراِن فريد العرص علام ومعرفة وذكاء وحفظا 
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اهلل ممن  كثرة تآلف واهلل يصلحه ويسدده فلسنا بحمدوكرما وزهدا وفرط شجاعة و 

 يغلو فيه وال نجفو عنه.

يوسف بن الشيخ اِلقرئ العامل زكي الدين عبد الرمحن بن يوسف العالمة  .0

احلافظ البارع أستاذ اجلامعة مجال الدين أبو احلجاج حمدث اإلسالم الكلبي القضائي 

 اِلزي الدمشقي الشافعي.

مام العدل الكبري الورع اهاء الدين أيب الفضل حممد بن القاسم بن شيخنا اإل .4

يوسف بن حممد اإلمام احلافظ اِلتقن الصادق احلجة مفيدنا ومعلمنا ورفيقنا حمدث 

 الشام مؤرخ العرص علم الدين أبو حممد الربزايل اإلشبييل األصل الدمشقي الشافعي.

ية وشيخها وعاِلها حممد بن عيل بن وهب بن مطيع قاض القضاة بالديار اِلرص .1

اإلمام العالمة احلافظ القدوة الورع شيخ العرص تقي الدين أبو الفتح بن اِلفتي اإلمام 

 أيب احلسن القشريي البهزي اِلنفلوطي اِلرصي اِلالكي الشافعي.

 *تالميذه.

يف كتابه طبقات الشافعية   قال اإلمام السبكي عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف

مع منه اجلمع الكثري وما زال خيدم هذا الفن إىل أن رسخت فيه قدمه الكربى : وس

وتعب الليل والنهار وما تعب لسانه وقلمه ورضبت باسمه األمثال وسار اسمه مسري 

 الشمس. اهــ

 ذه :يومن أشهر تالم

 صاحب التفسري. اإلمام أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عمر بن كثري  .4



       

 

12 

 

 كتااا اململقظة  ااا مل

 

 

ملماااا ذملقلــيااااااا ململلإل

 

   أمحد بن رجب احلنبيل شهاب الدين أبو العباس اإلمام عبد الرمحن بن .0 

 ،صاحب رشح علل الرتمذي.

اإلمام خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي، الشافعي صالح الدين أبو الصفاء  .4

 صاحب الوايف بالوفيات. 

صاحب  اإلمام عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف السبكي أبو نرص  .1

 طبقات الشافعية الكربى.

،   مد بن عيل بن احلسن شمس الدين أبو اِلحاسن الدمشقياإلمام حم  .5

 صاحب ذيل تذكرة احلفاظ.

 *مؤلفاته.

 : يف كتابه األعالم بعض مصنفاته منها ذكر خريالدين الزركيل 

نساب والكني واأللقاب، و العباب يف دول اإلسالم ،واِلشتبه يف األسامء واأل

لنبالء، و الكاشف يف تراجم رجال احلديث، التاريخ، وتاريخ اإلسالم الكبري، و سري ا

يب هتذيب مامة الكربى ،و الكبائر ،و تذه خرب من غرب، وطبقات القراء واإلعرب يفالو

الكامل يف رجال احلديث، وميزان االعتدال يف نقد الرجال ، و اِلخترص اِلحتاج إليه من 

عالم ،وجتريد يات األكنى ،واألعالم بوفي يف النتتاريخ الدبيثي ،ومعجم شيوخ ،واِلق

ة الثقات، والطب النبوي ،و اِلرجتل يف أأسامء الصحابة، و اِلغني يف رجال احلديث ،واِلر

دا الكنى ،وزغل العلم ،واِلستدرك عىل مستدرك احلاكم يف احلديث، وأهل اِلائة فصاع

  عيان ،ومعرفة القراء الكبار. اهـ،و ذكر من اشتهر بكنيته من األ

 :يف كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع وكاِن قال اإلمام الش
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ومجيع مصنفاته مقبولة مرغوب فيها رحل الناس ألجلها وأخذوها عنه وتداولوها  

وها وكتبوها يف حياته وطارت يف مجيع بقاع األرض وله فيها تعبريات رائقة ؤوقر

قبلهم وال من بعدهم  وألفاظ رشيقة غالبا مل يسلك مسلكه فيها أهل عرصه وال من 

وباجلملة فالناس يف التاريخ من أهل عرصه فمن بعدهم عيال عليه ومل َيمع أحد يف 

 .هذا الفن كجمعه وال حرره كتحريره

 *عقيدته.

كان سنيا سلفيا وعىل عقيدة أهل السنة واجلامعة يف أسامء اهلل  اإلمام الذهبي 

بأنه  ظلام وجورا رماه بعض األشاعرة وصفاته وغريها ومل خيالف يف األصول أبدًا. وقد

ظهر هذا وضوحا ِلن اطلع عىل يمفوض وال يصح ذلك بل هو بعيد عن هذا كله. و

 .كتبه ،منها كتاب العلو للعيل الغفار وكتاب العرش وغريمها

 : كتابه العلو للعيل الغفار يف  قال اإلمام الذهبي

آن والسنن ثم انظر ما قاله فإن أحببت يا عبد اهلل اإلنصاف فقف مع نصوص القر

الصحابة والتابعون وأئمة التفسري يف هذه اآليات وما حكوه من مذاهب السلف فإما أن 

تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم ودع اِلراء واجلدال فإن اِلراء يف القرآن كفر كام نطق 

ث بذلك احلديث الصحيح وسرتى أقوال األئمة يف ذلك عىل طبقاهتم بعد رسد األحادي

النبوية، مجع اهلل قلوبنا عىل التقوى فإننا عىل أصل صحيح وعقد متني من أن اهلل تقدس 

سمه ال مثل له وأن إيامننا بام ثبت من نعوته كإيامننا بذاته اِلقدسة إذ الصفات تابعة ا

للموصوف فنعقل وجود الباري ونميز ذاته اِلقدسة عن األشباه من غري أن نتعقل 

ل يف صفاته نؤمن اها ونعقل وجودها ونعلمها يف اجلملة من غري أن اِلاهية فكذلك القو
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 اهلل عن ذلك علوا كبريا نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها أو نمثلها بصفات خلقه تعاىل 

  ستواء كام قال اإلمام مالك ومجاعة معلوم والكيف جمهول. اهـفاال

لنبالء وميزان وكذلك إذا نظرت إىل كتبه يف تراجم الرجال مثل سري أعالم ا

 سنة واجلامعة وأهلها بشدة وُيذر منجتد أنه يدافع عن عقيدة أهل الاالعتدال وغريمها 

جهلة الصوفية واألشاعرة والفالسفة وغريها من الفرق الضالة، حتى تكلم عليه أناس 

الذين خالفوا عقيدته ال سيام حني رأوا قربه ودفاعه عن شيخ اإلسالم أيب العباس من 

 . ةابن تيمي

وهو من األشاعرة يف كتابه  قال تاج الدين بن عيل بن عبد الكايف السبكي 

 :   طبقات الشافعية الكربى يف ترمجة شيخه اإلمام الذهبي

أتباعهم أرض اهم أبو  ِلزي والذهبي والربزايل وكثريا منواعلم أن هذه الرفقة أعني ا

مور أمرا ليس هينا وجرهم إىل ما العباس ابن تيمية إرضارا بينا ومحلهم عىل عظائم األ

كان التباعد عنه أوىل اهم وأوقفهم يف دكادك من نار اِلرجو من اهلل أن يتجاوزها هلم 

  وألصحااهم. اهـ

ثّم لقوة َتسكه بعقيدة أهل السنة واجلامعة عىل فهم السلف الصالح خصوصا يف 

دار احلديث األرشفية  باب األسامء والصفات منعته مجاعة من األشاعرة توليته ِلشيخة

 . بدمشق بعد وفاة شيخه احلافظ اِلزي

 :يف كتابه طبقات الشافعية الكربى وقال اإلمام السبكي 

ولقد حكى يل فيام كان ُيكيه من تسكني فتن أهل الشام أنه عقب دخوله دمشق 

بليلة واحدة حرض إليه الشيخ صدر الدين سليامن بن عبد احلكم اِلالكي وكان الشيخ 
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أمورا يريد اها تعريفي بأهل  :وقال،دخل إيل وقت العشاء اآلخرة  :قال،إلمام ُيبه ا 

وينبغي لك عزله  :فقال،فذكر يل الربزايل ومالزمته يل ثم انتهى إىل اِلزي  :دمشق، قال

الشيخ اإلمام فاقشعر جلدي وغاب فكري  :قال،من مشيخة دار احلديث األرشفية 

ثني واهلل لو عاش الدارقطني استحيي أن يدرس مكانه، هذا إمام اِلحد:وقلت يف نفيس 

هذه بلدة كبرية الفتن، فقلت  :قال وسكت ثم منعت الناس من الدخول عيل ليال وقلت

صدر الدين اِلالكي ال ينكر رتبة اِلزي يف احلديث ولكن كأنه  إنّ  :أنا للشيخ اإلمام

ي العقيدة واِلزي وإن الحظ ما هو رشط واقفها من أن شيخها ال بد وأن يكون أشعر

كان حني ويل كتب بخطه بأنه أشعري إال أن الناس ال يصدقونه يف ذلك، فقال أعرف 

أن هذا هو الذي الحظه صدر الدين ولكن من ذا الذي يتجارس أن يقول اِلزي ما 

 يصلح لدار احلديث واهلل ركني ما ُيمل هذا الكالم، فانظر عظمة اِلزي عنده.اهـ

 يه*ثناء العلامء عل

سالم يف البداية والنهاية : الشيخ احلافظ الكبري مؤرخ اإل قال اإلمام ابن كثري 

وشيخ اِلحدثني شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عثامن الذهبي ... وقد ختم به شيوخ 

 احلديث وحفاظه.

 يف كتابه طبقات الشافعية الكربى: قال اإلمام السبكي 

ال نظري له وكنز هو اِللجأ إذا نزلت اِلعضلة إماما وأما أستاذنا أبو عبد اهلل فبرص 

ل الرجال يف كل نى ولفظا وشيخ اجلرح والتعديل ورحلوجود حفظا وذهب العرص مع

سبيل كأنام مجعت األمة يف صعيد واحد فنظرها ثم أخذ خيرب عنها إخبار من 

 حرضهاوكان حمط رحال  تغيبت ومنتهى رغبات من تغيبت تعمل اِلطي إىل جواره
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وترضب البزل اِلهاري أكبادها فال تربح أو تنبل نحو داره وهو الذي خرجنا يف هذه  

الصناعة وأدخلنا يف عداد اجلامعة جزاه اهلل عنا أفضل اجلزاء وجعل حظه من غرفات 

 اجلنان موفر األجزاء.اهـ

 يف الوايف بالوفيات: قال اإلمام الصفدي 

مام العالمة عثامن بن قايامز الشيخ اإلمحد بن الشيخ شمس الدين الذهبي حممد بن أ

تقن احلديث حافظ ال َياري وال فظ ال يباري أ احلافظ شمس الدين أبو عبد اهلل الذهبي

لباس حواله وعرف تراجم الناس وأزال اإلاهام يف توارخيهم واإلورجاله ونظر علله وأ

ع اجلم الغفري من ذهن يتوقد ذكاؤه ويصح إىل الذهب نسبته وانتامؤه مجع الكثري ونف

 ختصار مؤنة التطويل يف التأليف.اهـوأكثر من التصنيف ووفر باال

يف الدرر الكامنة : كان عالمة زمانه يف الرجال وأحوهلم  قال احلافظ ابن حجر 

 حذيذ الفهم ثاقب الذهن وشهرته تغني عن اإلطناب فيه.اهـ

 *وفاته.

ليلة  : وتويف  بالوفياتيف كتابه الوايف قال اإلمام خليل بن أيبك الصفدي 

 ،ثنني ثالث ذي القعدة سنة ثامن وأربعني وسبع ماية ودفن يف مقابر باب الصغرياال

عدته ليلة مات فقلت له :أخربِن العالمة قايض القضاة تقي الدين السبكي الشافعي قال 

 قبل موته بأربع سنني أو أكثر بامء نزل يف كيف جتدك قال يف السياق وكان قد أرض 

ليس  :ويقول،لو قدحت هذا لرجع إليك برصك  :عينيه فكان يتأذى ويغضب إذا قيل له

هذا بامء وإنام أعرف بنفيس ألنني ما زال برصي ينقص قليال قليال إىل أن تكامل عدمه. 

 اهــ
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 كتاب املوقظة.بتعريف  

كتاب اِلوقظة هو خمترص كتاب االقرتاح يف بيان االصطالح لشيخه تقي الدين ابن 

يف كتبه التي وقفنا عليها  وبيان  ولو مل ينص عليه اإلمام الذهبي   يق العيد دق

 : ذلك

يذكر يف كثري من اِلواضع قوله )قال شيخنا ابن وهب(  أن ّ اإلمام الذهبي  .4

بنصه وأحيانا يزيد بعض الكلامت توضيحا لكالم  وينقل كالم ابن دقيق العيد 

 شيخه وربام ينقل اِلعنى.

أبواب اِلوقظة هو ترتيب أبواب االقرتاح َتاما، تبع اإلمام الذهبي  أّن ترتيب .0

 شيخه حذو القذة بالقذة مع التلخيص إال بعض الفقرات التي سنبينها، وهي :

جاء يف االقرتاح )الباب األول : يف مدلوالت ألفاظ تتعلق اهذه الصناعة( وهو  

 أّن )باب اِلطروح( مل يذكره الباب األول إىل الباب الثاِن والعرشين من اِلوقظة إال

مل يذكر )باب اِلقطوع(، وأتى اإلمام  ،واإلمام الذهبي  اإلمام ابن دقيق العيد 

 بعبارة )اِلتصل( بدال من)اِلوصول( يف االقرتاح، وقدم اإلمام الذهبي  الذهبي 

 )باب اِلوضوع( يف الباب اْلامس.

قرتاح )باب اِلضطرب( وجعل ذكر يف اِلوقظة )باب اِلضطرب واِلعلل( ويف اال 

 )اِلعلل( من مضمون هذا الباب. اإلمام ابن دقيق العيد 

وضبط الرواية( ثم ذكر فيه  الباب الثاِن يف كيفية السامع والتحملجاء يف اِلوقظة )  -

ُط العدالُة حالَة ـأتى بف عرشة َمْسَأَلًة ،وأما اإلمام الذهبي  ياثنت )فصل : ال ُتشرَتَ

ل ،  بل حالَة األداء( ويذكر فيه ست مسائل. التحمه
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ث وآداب كتابة احلديث( و)الباب   -  جاء يف االقرتاح )الباب الثالث يف آداب اِلحدِّ

 وجعلهام الرابع يف آداب كتابة احلديث( فلخصهام اإلمام الذهبي 

ث(.04بابا واحدا وهو باب)   . آداُب اِلحدَّ

معرفة العايل والنازل( و)الباب السادس : جاء يف االقرتاح )الباب اْلامس : يف   -

م يف الباب األول( فرتكهام اإلمام الذهبي  يف معرفة بقايا من االصطالح سوى ما تقدَّ

. 

 جاء يف االقرتاح )الباب السابع :يف معرفة الثقات من الرواة( و)الباب الثامن:   -

َقه كثرٌي ومل  يف )فصل:  الثقة يف معرفة الضعفاء( فلخصهام اإلمام الذهبي  : من وثَّ

ُيضعَّف( و)فصل ومن الثقات الذين مل خُيَْرْج هلم يف الصحيحني خلق( ، وزاد عليه 

اُظ طبقات(.   )احُلفَّ

جاء يف االقرتاح )الباب التاسع: يف ِذكر َطَرٍف من األسامء اِلؤتلفة اِلختلفة(  _

وهو الباب األخري  واِلختلِف( . اِلُْؤتلف01وجعله باب) فلخصه اإلمام الذهبي 

 يف اِلوقظة.

)ونختم الكتاب بذكر أحاديث  جاء يف االقرتاح قول اإلمام ابن دقيق العيد  _

صحيحة منقسمة عىل أقسام الصحيح : اِلتفق عليه ، واِلختلف فيه( فرتكه اإلمام 

 وهو قدر النصف من حجم كتاب االقرتاح. الذهبي 

 

 

 



       

 

19 

 

 كتااا اململقظة  ااا مل

 

 

ملماااا ذملقلــيااااااا ململلإل

 

 

 

 : إىل مؤلفهحتقيق تسمية الكتاب ونسبة الكتاب 
 

بأمور متعددة ،  فه إيل اإلمام الذهبي تألي ة)اِلوقظة( ونسبعرف اسم الكتاب بـ

 : منها

ورد عنوان الكتاب عىل طرة اِلخطوطة التي بني أيدينا يف أول الصفحة  .4

ْحلُة  ب)كتاب اِلوقظة( ثم يأيت بعده قول الناسخ :)قال الشيُخ اإلماُم العاملُ العالَّمة ، الره

ُة األئمِة اِلحقَّ  اِظ واِلحدثني ، وُعدَّ ق ، بحر الفوائد ، وَمْعِدُن الفرائد، ُعمدُة احُلفَّ

اِلحقَّقني ، وآِخُر اِلجتهدين ، شمُس الدين حممُد بن أمحد بُن ُعثامن الذهبيه الدمشقي 

 ونفعنا بعلومه ومجيع اِلسلمني(. 

ج له الشيخان( : يف وسط هذا الكتاب : )فصل من َأخرَ  قول اإلمام الذهبي  .0

يُته بـ  ا من ُضعَِّف أو قيل فيه أدنى يشء ، فهذا قد ألَّفُت فيه خمترصًا سمَّ ، "اِلغني  "فأمَّ

يُته بـ   "اِلغني". ومعروف عند اِلحققني أّن "اِليزان  "وَبَسطُت فيه مؤلَّفًا َسمَّ

 بال خالف. مها من أشهر كتب اإلمام الذهبي  "اِليزان"و

 ة يف كتبهم تسمية كتاب اِلوقظة ونسبته إىل اإلمام الذهبي ذكر بعض األئم .4

 ،منهم :

اليواقيت والدرر يف رشح نخبة ابن "يف كتابه  اإلمام عبد الرؤوف اِلناوي  -

بقوله: فهم منه بعضهم وهو الذهبي يف اِلوقظة أنه ال يعمل بذلك  "(0/43حجر)

 اإلقرار أصال.

( 4/042)"الذي زخر يف رشح ألفية األثر البحر"يف كتابه  اإلمام السيوطي  -

 يقول : فممن اخترصه :...والذهبي يف اِلوقظة.



       

 

20 

 

 كتااا اململقظة  ااا مل

 

 

ملماااا ذملقلــيااااااا ململلإل

 

 .عملي يف هذا الكتاب 

اِلخطوطة التي صدرت من مكتبة اجلامعة عىل اعتمدت يف ُتقيق اِلتن  

ورمزت هلا ب] م [  اإلسالمية باِلدينة اِلنورة وهي موجودة يف مكتبة دار احلديث بدماج

لنسختني اِلطبوعتني، األوىل من كتاب رشح اِلوقظة للشيخ سليم بن عيد ثّم قابلت با

ُتقيق عبد الفتاح أبو غدة وهي نسخة متقنة الذي اعتمد عىل اهلاليل حفظه اهلل تعاىل 

ورمزت هلا ب] س [، والثانية من كتاب رشح اِلوقظة للشيخ الرشيف حاتم بن عارف 

 خطوطة جعلت له العالمة ب]  [ يف اِلتن.العوِن ورمزت هلا ب] ح [. وما سقط من اِل

تعليقات من كالم األئمة ورشحت بعض الفقرات الغامضة علقت عىل اِلتن ب 

 ما استطعت.

عيل بن الرواة الذين ذكروا يف اِلتن أعطيت هلم ترمجة خمترصة وقد قال اإلمام  

 العلم. معرفة الرجال نصف:  اِلديني 

 .خمترص عىل األحاديث يف اِلتنختريج  
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 :وصف املخطوطة  

 ( ورقة40عدد أوراقها  : )

 22 - 4202رقمها        : 

 خطها        : نسخي

 (  سطرا43عدد أسطرها : )

لِ خاِمَس  تاريخ النسخ :  سنة اثنتني وثالثني وثامِن مئة عرش ربيٍع األوَّ

ْوحائّي  باِط الرَّ  .ُاسم الناسخ  : إبراهيم بن عمر بن َحَسِن الرَّ
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 والصالة والسالم عىل حممد وآله وصحبه .

 ]رب زدِن علاًم ، ووفق يا كريم

 أما بعد ،

ْحلةُ  قال الشيُخ اإلماُم العاملُ العالَّمة ، الره
(4)

اِلحقَّق 
(0)

، بحر الفوائد ، وَمْعِدنُ  
(4)

 

الفرائد
(1)

اِظ واِلحدثني  ، ُعمدُة احُلفَّ
(5)

ةُ   ، وُعدَّ
(3)

ِلحقَّقني ، وآِخُر اِلجتهدين ، األئمِة ا 

                                                 

ْحلة : اسم لالرُتال للَمسري. )انظر لسان    (4) ْحلة . و الرِّ ْحلة و الره االرُتال : االنتقال وهو الرِّ

 العرب(.

َكَم النَّْسج. )انظر لسان العرب(.   (0) ٌق إِذا كان حُمْ ٌق أي َرِصني ، ثوب حُمَقَّ  كالٌم حُمَقَّ

لون عنه اَِلْعِدن بكرس   (4)  الدال وهو اِلكان الذي َيْثُبُت فيه الناس ألَن َأهله يقيمون فيه وال يتحوَّ

 شتاء وال صيفًا وَمْعِدُن كل يشء من ذلك. )انظر لسان العرب(.

ْذَرة من الذهب. )انظر تاج العروس(  (1)  فرائَد مجع َفريدة وهي اجلوهرُة النفيسة والشَّ

تعاىل  : وأما اِلحدث يف عرصنا فهو من اشتغل  سيد الناس فتح الدين ابن قال الشيخ و  (5)

باحلديث رواية ودراية ومجع رواة ، واطلع عىل كثري من الرواة والروايات يف عرصه ، وَتيز يف 

ذلك حتى ُعرف فيه خطه ، واشتهر فيه ضبطه ؛ فإن توسع يف ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ 

عرفه من كل طبقة أكثر مما َيهله منها ، فهذا هو احلافظ شيوخه طبقًة بعد طبقة ، بحيث يكون ما ي

كنا ال نعّد صاحب حديث من مل يكتب عرشين "؛ وأما ما ُيكى عن بعض اِلتقدمني من قوهلم 

 فذلك بحسب أزمنتهم. اهـ "ألف حديث يف اإلمالء

ُة ما ُأعِ   (3) ُة ما َأعددته حلوادث الدهر من اِلال والسالح ...والُعدَّ دَّ ألَمر ُيدث مثل األُْهَبِة والُعدَّ

َته وَأَعّده ألَمر كذا هيََّأه له واالستعداد لأَلمر التََّهيهُؤ له. اهـ ) انظر لسان يقال َأْعَدْدُت لأَلمر ُعدَّ

 ( العرب
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ونفعنا بعلومه ومجيع  شمُس الدين حممُد بن أمحد بُن ُعثامن الذهبيه الدمشقي  

اِلسلمني[
(4)

 : 

 الحديُث الصحيح : -1

هو ما َداَر عىل َعْدًل 
(0)

 ُمْتِقٍن واتََّصل َسنَُده . 

فإن كان ُمرَساًل ففي االحتجاج به اختالف 
(4)

 . 

                                                 

 سقطت من ]ح[  (4)

ِمُله عىل  (: واِلراد بالعدل: َمنْ 24تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ .  (0) له َمَلَكٌة َُتْ

 ُمالَزمة التقوى واِلروءة.اهـ  

(: فالعدل من اطمأن القلب إىل خربه 55تعاىل يف ثمرات النظر: ) الصنعاِن قال اإلمام 

وسكنت النفس إىل ما رواه وأما القول بأنه من له هذه اِللكة التي هي كيفية راسخة تصدر عنها 

قرتاف كل فرد من أفراد الكبائر وصغائر اْلسة كرسقة لقمة األفعال بسهولة يمتنع اها عن ا

والتطفيف بحبة َترة والرذائل اجلائزة كالبول يف الطرقات وأكل غري السوقي فيه فهذا تشديد يف 

العدالة ال يتم إال يف حق اِلعصومني وأفراد من خلص اِلؤمنني بل قد جاء يف األحاديث أن كل 

التوابون ( وأنه ما من نبي إال عىص أو هم بمعصية فام ظنك  بني آدم خطاؤون وخري اْلطائني

عمن سواهم وحصول هذه اِللكة يف كل راو من رواة احلديث عزيز احلصول ال يكاد يقع ومن 

 طالع تراجم الرواة علم ذلك وأنه ليس العدل إال من قارب وسدد وغلب خريه رشه.اهـ

( : ثم اِلرسل حديث ضعيف عند 4التيسري )تعاىل يف التقريب و النووي قال اإلمام .  (4)

 مجاهري اِلحدثني والشافعي وكثري من الفقهاء وأصحاب األصول. اهـ  

(: وإنام ُذكَِر يف ِقْسم اِلردود للجهل بحاِل 442تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ 

 اِلحذوِف؛ ألنه ُُيتمل أن يكون صحابيًا، وُُيتمل أن يكون تابعيًا. اهـ 

(: تلخص يف االحتجاج باِلرسل عرشة 473تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام 

 أقوال. اهـ 
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ث : سالمَتُه من الشذوذِ وزاد أهُل احلدي 
(4)

ة  والِعلَّ
(0)

. وفيه نظر عىل مقتَض نظر  

الفقهاء ، فإنَّ كثريًا من الِعَلل يأَبْوهنا
 (4)

 . 

تِه إذًا : اِلتصُل  فاِلُجْمُع عىل ِصحَّ
(1)

الساملُ من الشذوِذ والِعلَّة ، وأْن يكون ُرواُته  

ذوي َضبْطٍ 
(5)

وعدالٍة وعدِم تدليس 
(4)

 . 

                                                 

. الشاذ قسامن : األول خمالفة اِلقبول ِلن هو أول منه، والثانى : تفرد اِلقبول الذي ال يقبل تفرده،  (4)

 راجع باب الشاذ.

(: ألن عدم العلة والقادح هو 57) تعاىل يف التقييد واإليضاح العراقي قال احلافظ .   (0)

 األصل والظاهر واهلل أعلم. اهـ 

(:األصل هو عدم العلة 413تعاىل يف السري احلثيث  ) مقبل الوادعي قال الشيخ 

عىل احلديث بالصحة فإن ظهرت فيه علة ترتاجع عن  -ال بأس -...معنى كالمي أنك ُتكم 

 حكمك عليه بالصحة. اهـ 

( قلت: ال نسلم أن عدم العلة هو 4/171تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ 

 األصل، إذ لو كان هو األصل ما اشرتط عدمه يف رشط الصحيح. اهـ 

ن يصنف يف واجلواب أن مقال العراقي ( : 32تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام   (4)

آخر وكون الفقهاء  عند غريهم من أهل علم د عند أهله الاحلعلم احلديث إنام يذكر 

 واألصوليني ال يشرتطون يف الصحيح هذين الرشطني ال يفسد احلد عند من يشرتطهام. اهـ 

( :واِلتصل: ما َسلِم إسناُده ِمْن سقوٍط فيه، 24تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ .  (1)

 بحيث يكون كلٌّ ِمْن ِرجاله سمَع ذلك اِلرويَّ ِمن شيخه.

 لغة: احلفظ. الضبط  (5)

  (: والضبط:24تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ 

ُن من استحضاره متى شاء. -أ   ضبُط َصْدٍر: وهو أن ُيْثبِت ما سمعه بحيث يتمكَّ

َي منه. وُقيَِّد بالتام  -ب وضبُط كتاٍب: وهو ِصياَنُتُه لديه منذ سمع فيه وصححه إىل أن ُيَؤدِّ

 يف ذلك. اهـ  إشارًة إىل الرتبِة الُعليا
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اِلجَمع عليه فأعىل مراتِب  
(0)

 

مالُك ، عن نافع ، عن ابن ُعَمر
(4)

 . 

                                                                                                                            

( :وقال أبو زرعة : اإلتقان أكثر من حفظ 14تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام 

 الرسد. اهـ 

 ما ُيتاج إىل هذا القيد )وعدم التدليس( ويغني عنه ذكر )اِلتصل(.  (4)

(: وينبغي أن يزاد يف التعريف 4/147تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ 

ل: هو احلديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القارص عنه إذا بالصحيح فيقا

اعتضد عن مثله إىل منتهاه وال يكون شاذا وال معلال. وإنام قلت ذلك ألنني اعتربت كثريا من 

 أحاديث الصحيحني فوجدهتا ال يتم احلكم عليها بالصحة إال بذلك. اهـ 

(: واِلختار أنه ال َيزم يف إسناد أنه أصح 74التدريب )تعاىل يف  السيوطي قال اإلمام  (0)

األسانيد مطلقا ألن تفاوت مراتب الصحة مرتب عىل َتكن اإلسناد من رشوط الصحة ، ويعز 

 وجود أعىل درجات القبول يف كل واحد من رجال اإلسناد الكائنني يف ترمجة واحدة . اهـ 

 (:4/432درر )تعاىل يف اليواقيت وال اِلناوي قال اإلمام  

وهلذا اضطرب من خاض يف ذلك فقال كل بحسب ما رأى ، إذ مل يكن عندهم استقراء تام ، 

 وإنام رجح كل منهم ما رجحه بحسب ما قوي عنده ، سيام إسناد بلده لكثرة اعتنائه به . اهـ 

(: ولكن ممكن أن تقول 4/022تعاىل يف الفتاوى احلديثية ) مقبل الوادعي قال الشيخ 

ح األسانيد عند البخاري كذا وعند ُييى كذا ،فال يستطيع أحد أن يقول إن أصح األسانيد أص

 هذا السند ألن العلامء مل يتفقوا عىل ذلك. اهـ 

مالك بن أنس بن مالك األصبحي أبو عبد اهلل اِلدِن الفقيه إمام دار اهلجرة رأس اِلتقنني وكبري    (4)

سانيد كلها مالك عن نافع عن بن عمر ع )انظر تقريب أصح األقال البخاري اِلتثبتني حتى 

وقد اكتفيت بالرقم عىل أول تعاىل يف مقدمة التقريب : ابن حجر قال احلافظ التهذيب ،و

: ع )يعني أصحاب فالرقموإذا اجتمعت ...اسم كل راو إشارة إىل من أخرج حديثه من االئمة

 كتب الستة((.

 عمر ثقة ثبت فقيه مشهور ع )تقريب التهذيب( نافع أبو عبد اهلل اِلدِن موىل ابن
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أو : منصوٌر عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبداهلل . أو : الزهريٌّ ، عن سامل عن أبيه  

(4)
. 

أو : أبو الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة
(0)

 . 

 ثم بعَدُه :

ام ، عن أيب هريرة  َمْعَمر ، عن مَهَّ
(4)

. 

                                                                                                                            

عبد اهلل بن عمر بن اْلطاب العدوي أبو عبد الرمحن وكان من أشد الناس اتباعا لألثر  ع. 

 )تقريب التهذيب( 

منصور بن اِلعتمر بن عبد اهلل السلمي أبو عتاب الكويف ثقة ثبت وكان ال يدلس ع )تقريب    (4)

 التهذيب(.

بن قيس بن األسود النخعي أبو عمران الكويف الفقيه ثقة إال أنه يرسل كثريا إبراهيم بن يزيد 

 ع )تقريب التهذيب(.

 علقمة بن قيس بن عبد اهلل النخعي الكويف ثقة ثبت فقيه عابد ع )تقريب التهذيب(.

 عبد اهلل بن مسعود بن غافل اهلذيل أبو عبد الرمحن ع )تقريب التهذيب(. 

هلل بن عبد اهلل بن شهاب الزهري أبو بكر متفق عىل جاللته وإتقانه ع حممد بن مسلم بن عبيد ا

 )تقريب التهذيب(. 

سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اْلطاب أبو عمر أو أبو عبد اهلل وكان ثبتا عابدا فاضال ع )تقريب 

 التهذيب(. 

قة فقيه  ع )تقريب عبد اهلل بن ذكوان القريش أبو عبد الرمحن اِلدِن اِلعروف بأيب الزناد ث  (0)

 التهذيب(. 

 عبد الرمحن بن هرمز األعرج أبو داود اِلدِن الثقة ثبت عامل ع )تقريب التهذيب(.  

معمر بن راشد األزدي أبو عروة البرصي نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عن ثابت  (4)

 ب التهذيب(. واألعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيام حدث به بالبرصة  ع )تقري
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ُروبة ، عن قتادة ، عن أنسأو : ابُن أيب عَ  
(4)

 . 

أو : ابُن ُجَريج ، عن عطاء ، عن جابر ، وأمثاُله
(0)

 . 

 ثم بعَدُه يف اِلرتبِة :

بري ، عن جابر الليُث ، وزهري ، عن أيب الزه
(4)

 . 

أو : ِساَمٌك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
(1)

 . 

                                                                                                                            

 مهام بن منبه بن كامل الصنعاِن أبو عتبة ثقة ع )تقريب التهذيب(. 

سعيد بن أيب عروبة مهران أبو النرض البرصي ثقة حافظ كثري التدليس واختلط وكان من أثبت     (4)

 الناس يف قنادة ع )تقريب التهذيب(.  

 ذيب(. قتادة بن دعامة أبو اْلطاب البرصي ثقة ثبت ع )تقريب الته

وقد جاوز اِلائة ع )تقريب  أنس بن مالك بن النرض األنصاري خادم رسول اهلل 

 التهذيب(. 

 عبد اِللك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل ع )تقريب التهذيب(.    (0)

 عطاء بن أيب رباح ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال ع )تقريب التهذيب(. 

 بد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري ع )تقريب التهذيب(. جابر بن ع

 الليث بن سعد الفهمي أبو احلارث اِلرصي ثقة ثبت فقيه إمام ع )تقريب التهذيب(.  (4)

 زهري بن حرب أبو خيثمة ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث )تقريب التهذيب(. 

 أنه يدلس من الرابعة ع )تقريب حممد بن مسلم بن تدرس أبو الزبري اِلكي صدوق إال

 التهذيب(. 

سامك بن حرب بن الكويف أبو اِلغرية صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغري   (1)

 بأخرة فكان ربام تلقن. )تقريب التهذيب(. 

عكرمة أبو عبد اهلل موىل بن عباس أصله بربري ثقة ثبت عامل بالتفسري مل يثبت تكذيبه عن ابن 

 ال تثبت عنه بدعة ع )تقريب التهذيب(. عمر و
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اء   أو : أبو بكر بن َعّياش ، عن أيب إسحاق ، عن الرَبَ
(4)

. 

أو : العالُء بن عبدالرمحن ، عن أبيه ، عن أيب هريرة
(0)

، ونحُو ذلك من أفراد  

البخاري أو
(4)

 مسلم . 

 احَلَسن : -0

: هو ويف ُترير معناه اضطراب ، فقال اَْلطَّايبه 
(1)

ما ُعِرَف خَمْرُجه واشَتَهر  

ة رجاُله ، وعليه َمداُر أكثِر احلديث ، وهو الذي َيقبَُله أكثُر العل امء ، وَيستعمُله عامَّ

 الفقهاء .

وهذه عبارُة ليَسْت عىل ِصناعة احلدوِد و التعريفات ، إْذ الصحيُح َينَطبُق ذلك عليه 

أيضًا ، لكْن ُمراُده مما مل َيبُْلغ درجَة الصحيح .
(4)

 

                                                                                                                            

عبد اهلل بن عباس  ولد قبل اهلجرة بثالث سنني وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة ع )تقريب 

 التهذيب(.  

أبو بكر بن عياش الكويف اِلقرىء مشهور بكنيته واألصح أهنا اسمه ثقة عابد إال أنه ِلا كرب ساء    (4)

 حفظه  ع )تقريب التهذيب(. 

 مرو بن عبد اهلل بن عبيد اهلمداِن أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد ع )تقريب التهذيب(. ع

الرباء بن عازب بن احلارث عدي األنصاري صحايب بن صحايب نزل الكوفة ع )تقريب 

 التهذيب(.  

 .العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب احُلرقي أبو شبل اِلدِن صدوق ربام وهم )تقريب التهذيب( (0)

 عبد الرمحن بن يعقوب اجلهني اِلدِن موىل احلرقة ثقة )تقريب التهذيب(. 

 يف ]س[ : و.   

 يف ]س[ : وهو.    (1)
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 فأقوُل : احَلَسُن ما ارَتَقى عن درجة الضعيف ، ومل َيبلغ درجَة الصحة . 

واة . فهو حينئذ داخل يف قسم وإن ِشئَت قلت :  احَلَسُن ما َسلَِم من ضعِف الرٌّ

 الصحيح .

مناه ، واحلَسُن ذا رُتبٍة ُدوَن تلك اِلراتب ،  وحينئذ ، يكوُن الصحيُح مراتب كام قدَّ

فجاء احلَسُن مثاًل يف آِخِر مراتب الصحيح
(0)

ُل من َخصَّ هذا   . وأما الرتمذيه فهو أوَّ

النوع باسم احَلَسن 
(4)

، وَذَكر أنه يريُد به : أن َيسلم راويه من أن يكون متهاًم ، وأن َيسلم 

من الشذوذ ، وأن ُيرَوى نحوُه من غري وجه
(4)

 .
(0)

 

                                                                                                                            

(: وأجاب التربيزي بأنه سيأيت أن الصحيح 444تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام .  (4)

قال العراقي جه عنه خمل للحد أخص منه ودخول اْلاص يف حد العام رضورى والتقييد بام خير

قال وهو متجه. وقال ابن مجاعة يرد عىل هذا احلد ضعيف عرف خمرجه واشتهر رجاله بالضعف. 

احلسن ِلا توسط بني الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئا ينقدح يف نفس احلافظ البلقيين 

 وقد تقرص عبارته عنه كام قيل يف االستحسان فلذلك صعب تعريفه. اهـ 

احلسن ِلا توسط بني قال البلقيين (: 447تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام   (0)

الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئا ينقدح يف نفس احلافظ وقد تقرص عبارته عنه كام قيل يف 

االستحسان فلذلك صعب تعريفه وسبقه إىل ذلك ابن كثري تنبيه احلسن أيضا عىل مراتب 

 هـ كالصحيح. ا

(: والرتمذي أول من 42/012تعاىل كام يف جمموع الفتاوى ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   (4)

قسم األحاديث إىل صحيح، وحسن، وغريب،وضعيف، ومل يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد، 

لكن كانوا يقسمون األحاديث إىل صحيح، وضعيف، كام يقسمون الرجال إىل ضعيف، وغري 

 ضعيف. اهــ

 (:02تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح اإلمام  قال
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وهذا مشكُل أيضًا عىل ما يقوُل فيه : حَسُن غريب ، ال نعرفه إال من هذا الوجه  
(4)

 . 

 وقيل : احلَسٌن ما َضْعُفه حمتََمل ، وَيسوُغ العمُل به .

ْعُف اِلحتَمل .  وهذا أيضًا ليس مضبوطًا بضابٍط َيتميَُّز به الضَّ

                                                                                                                            

أصل يف معرفة احلديث احلسن وهو الذى نوه باسمه  الرابع : كتاب أيب عيسى الرتمذي 

وأكثر من ذكره يف جامعه ويوجد يف متفرقات من كالم بعض مشاخيه والطبقة التي قبله كأمحد بن 

 حنبل و  البخاري وغريها. اهــ

(: وقد اعرتض أيضا عىل اِلصنف ىف 50تعاىل يف التقييد واإليضاح ) العراقي قال اإلمام 

قوله أن الرتمذى أكثر من ذكره ىف جامعه بأن يعقوب بن شيبة ىف مسنده وأبا عىل الطوسى شيخ 

أبى حاتم أكثرا من قوهلام حسن صحيح انتهى. وهذا االعرتاض ليس بجيد ألن الرتمذى أول من 

ىل إنام صنفا كتابيهام بعد الرتمذى وكأن كتاب أبى عىل الطوسى أكثر من ذلك ويعقوب وأبو ع

  خمرج عىل كتاب الرتمذى لكنه شاركه ىف كثري من شيوخه واهلل أعلم. اهــ

(: فقيد الرتمذى تفسري احلسن بام ذكره 15تعاىل يف التقييد واإليضاح ) العراقي قال اإلمام    (4)

اليعمرى ىف رشح الرتمذى إنه لو قال قائل إن هذا إنام ىف كتابه اجلامع فلذلك قال أبو الفتح 

اصطلح عليه الرتمذى ىف كتابه هذا ومل ينقله اصطالحا عاما كان له ذلك فعىل هذا ال ينقل عن 

 الرتمذى حد احلديث احلسن بذلك مطلقا ىف االصطالح العام واهلل أعلم. اهـ

(:  441تعاىل يف التدريب ) م السيوطي تعاىل كام نقله اإلما ابن الصالح قال اإلمام و  (0)

كل هذا منهم ال يشفي الغليل وليس يف كالم الرتمذي واْلطايب ما يفصل احلسن من الصحيح 

أبو عبد اهلل بن اِلواق مل خيص الرتمذي احلسن بصفة َتيزه عن الصحيح فال قال احلافظ وكذا 

 اهـ   يكون صحيحا إال وهو غري شاذ ورواته غري متهمني بل ثقات.

( : وأجاب بعض اِلتأخرين بأن الرتمذي إنام 443تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  (4)

يقول ذلك مريدا تفرد أحد الرواة عن اآلخر ال الفرد اِلطلق ،قال :ويوضح ذلك ما ذكره يف الفتن 

دة من حديث خالد احلذاء عن ابن سريين عن أيب هريرة يرفعه من أشار إىل أخيه بحدي

...احلديث قال فيه: حسن صحيح غريب من هذا الوجه فاستغربه من حديث خالد ال مطلقا 

 :وهذا اجلواب ال يميش يف اِلواضع التي يقول فيها ال نعرفه إال من هذا الوجه. اهـ قال العراقي ،
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 إنَّ احلَسَن َقسامن : ":   وقال ابن الصالح  

أحُدمها : ماال خيلو َسنَُده من مستوٍر مل َتتحقَّق أهليتُه 
(4)

ل وال خطَّاٍء  ، لكنه غري ُمَغفَّ

من وجٍه آخر[وال متهم ، ويكون اِلتُن مع ذلك ُعِرف مثُله أو نحُوه ]
(0)

اعَتضد به  
(4)

. 

 وثانيهام : أن يكون راويه مشهورًا بالصدق واألمانة ، لكنه مل

يبلغ درجَة رجاِل الصحيح لقصوره عنهم يف احلفظ واإلتقان ، وهو مع ذلك يرتفع 

ُده منَكراً  عن حاِل من ُيَعده تفره
(1)

ة   "، مع َعَدِم الشذوِذ والِعلِّ
(5)

. 

                                                 

 يعني ولو ضعيفا.   (4)

 سقطت من ]م[     (0)

(: وكالم الرتمذي عىل هذا القسم 41صار علوم احلديث )تعاىل يف اخت ابن كثري قال اإلمام  (4)

 تعاىل ( : ال يمكن تنزيله ِلا ذكرناه عنه. واهلل أعلم. اهـ  قلت )يعني اإلمام ابن كثري  "ُيتنزل. 

( : ألن احلافظ ابن كثري ما اطلع 33تعاىل يف السري احلثيث  ) مقبل الوادعي قال الشيخ 

 ح ما قاله ابن الصالح. اهـ  عليه يف كتاب الرتمذي والصحي

(: وأما ما انفرد اِلستور أو اِلوصوف بسوء 375تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ  (1)

احلفظ أو اِلضعف يف بعض مشاخيه دون بعض بيشء ال متابع له وال شاهد فهذا أحد قسمي 

 اِلنكر، وهو الذي يوجد يف إطالق كثري من أهل احلديث. اهـ 

وعىل القسم الثاِن يتنزل كالم "(: 43تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام ثم    (5)

اْلطايب، فهذا الذي ذكرناه جامع ِلا تفرق يف كالم من بلغنا كالمه يف ذلك وكأن الرتمذي ذكر 

أحد نوعي احلسن وذكر اْلطايب النوع اآلخر مقترصا كل واحد منهام عىل ما رأى أنه يشكل 

أى أنه ال يشكل . أو أنه غفل عن البعض وذهل واهلل أعلم هذا تأصيل ذلك معرضا عام ر

 وتوضيحه. اهـ 

 ( معلقا عىل هذه العبارة : 33تعاىل يف السري احلثيث  ) مقبل الوادعي قال الشيخ 

 يعني : أن احلسن ينقسم إىل قسمني : إىل حسن لذاته وحسن لغريه. اهـ "
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فهذا عليه مؤاخذات 
(4)

 . 

وقد قلت لك : إنَّ احلَسَن ما َقرُصَ َسنَُده قليالً عن رُتبة الصحيح . وسَيظهر لك 

 بأمثلة .

ثم ال َتطَمْع بأنَّ للحَسَن قاعدًة تندرُج كُل األحاديِث احِلساِن فيها ، فَأَنا عىل إِياٍس 

اُظ ، هل هو حَسُن أو ضعيُف أو صح َد فيه احُلفَّ يح ؟ بل من ذلك ، فكم من حديث تردَّ

ُ اجتهاُده يف احلديث الواحد ، يوماً  احلافُظ الواحُد يتغريَّ
(0)

َيِصُفه بالصحة ، ويومًا َيِصُفه  

 باحُلْسن ، ولربام اسَتضَعَفه .

                                                                                                                            

أن تتوفر فيه رشوط الصحيح إال أن يف رواته من هو احلسن لذاته  "تعاىل : ثم قال  

خفيف الضبط. واحلسن لغريه : ما روي من طرق متعددة وليست شديدة الضعف وال يكون 

 . اهـ "احلديث معال وال شاذا

صفات ما ُيتج به وهو  ( :30تعاىل يف  التقييد واإليضاح ) العراقي قال احلافظ 

ند أو جرب اِلرسل بام يؤكده وعدالة الرجال والسالمة من الصحيح واحلسن وهى ستة اتصال الس

كثرة اْلطأ والغفلة وجمئ احلديث من وجه آخر حيث كان ىف اإلسناد مستور ليس منهام كثري 

 الغلط والسالمة من الشذوذ والسالمة من العلة. اهـ

سمني فريد عليه ( : وأما األول من الق43تعاىل يف اِلنهل الروي ) ابن مجاعة قال اإلمام  (4)

الضعيف واِلنقطع واِلرسل الذي يف رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر ويرد عىل 

الثاِن وهو أقراها اِلتصل الذي اشتهر راويه بام ذكر فإنه كذلك وليس بحسن يف االصطالح قلت 

هور قارص ولو قيل احلسن كل حديث خال من العلل ويف سنده اِلتصل مستور له به شاهد أو مش

عن درجة اإلتقان لكان أمجع ِلا حددوه وقريبا مما حاولوه وأخرص منه : ما اتصل سنده وانتفت 

 علله يف سنده مستور وله شاهد أو مشهور غري متقن. اهـ 

 يف ]س[ و ]ح[ : فيوما.   
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َيه إىل رتبة الصحيح ،   وهذا حقٌّ ، فإنَّ احلديَث احَلَسَن َيستضعفه احلافُظ عن أن ُيَرقِّ

ا ، إذْ  ا ، ولو انَفكَّ عن ذلك  فبهذا االعتباِر فيه َضْعٌف مَّ احَلَسُن ال ينفك عن َضْعٍف مَّ

لَصحَّ باتفاق . قوُل 
(4)

الرتمذي : ) هذا حديث حَسُن صحيح ( ، عليِه إشكال ، ألن 
(0)

 

ْمَتنْيِ حلديٍث واحٍد جُماَذَبة احَلَسن قارِصُ عن الصحيح ففي اجلمع بني السَّ
(4)

 . 

وهو [وُأجيَب عن هذا بيشء ال ينَهض ] أبدًا ، 
(1)

 بأنَّ ذلك راجٌع إىل 

اإلسناد ، و
(5)

يكون قد ُروي بإسناٍد صحيح ، وبإسناٍد حسن . ]وحينئذ لو قيل : 

حسن صحيح ، ال نعرفه إال من هذا الوجه ، لَبَطَل هذا اجلواب[
(3)

 .
(7)

 

                                                 

 يف ]س[ و ]ح[ : وقول. 

 يف ]س[ و ]ح[ : بأّن. 

( : والصحيح أنه ال يؤخذ يشء من األقوال 4/025ىل يف الفتاوى )تعا مقبل قال الشيخ  (4)

وذلك ألمرين األول أن الرتمذي مل يفصح بمراده فمن قال كذا فقد قال قوال ما مل يقل، الثاِن ما 

 من قول إال وعليه إيراد يف مقدمة ُتفة األحوذي. اهـ 

 سقطت من ]م[. 

 يف ]س[ و ]ح[ : ف. 

 ]م[.   سقطت يف 

(: قلت: يمكن اجلواب عىل 4/047تعاىل يف توضيح األفكار ) الصنعاِن قال اإلمام    (7)

الشيخ تقي الدين يف هذا االعرتاض أي عىل جمرد ما مثل به وغريه بأجوبة األوىل بأن الرتمذي أراد 

قد ورد معناه بإسناد انه ال يعرف احلديث بذلك اللفظ كام قيد به يف هذا اِلثال أتراد انه قد ورد انه 

آخر أخذا من مفهوم قوله عىل هذا اللفظ والثاِن قوله أو يريد أي الرتمذي بقوله ال نعرفه إال من 

هذا الوجه من ذلك الوجه كام يرصح به يف غري حديث أي ال نعرفه حسنا صحيحا إال من هذا 

غريبا األمن هذا الوجه ونعرفه من وجه آخر بغري تلك الصفة مثل أن يكون احلديث صحيحا 

الوجه وتعرفه من وجه آخر بغري تلك الصفة مثل أن يكون احلديث صحيحا غريبا من حديث 

أيب هريرة أو من حديث تابعي أو من دونه فيقول ال نعرفه أي صحيحا غريبا إال من هذا الوجه 
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وحقيقُة ذلك ـ أن لو كان كذلك ـ أن يقال : حديث َحسُن َوصحيح . فكيف الَعمُل  

ل فيه : حَسٌن صحيُح . ال نعرفه إال من هذا الوجه . فهذا ُيبطُِل قوَل من يف حديٍث يقو

 قال : أن يكون ذلك بإسنادين .

َيُسوغُ 
(4)

أن يكون ُمراُده باحَلَسن اِلعنى اللغويَّ ال االصطالحيَّ ، وهو إقباُل  

ثواِب واْلري ، النفوِس وإصغاُء األسامِع إىل ُحسِن َمْتنِه ، وِجَزالِة لفظِه ، وما فيه من ال

 فكثرُي من اِلتون النبوية اهذه اِلثابة .

قال شيخنا ابُن وهب 
(0)

 : فعىل هذا َيلزُم إطالُق احَلَسِن عىل بعَض 

) اِلوضوعات ( وال قائل اهذا 
(4)

. 

                                                                                                                            

صحة ويكون صحيحا أي حديث التابعي أو غريه مشهورا من غري تلك الطريق وال تنايف بني ال

والغرابة اهذا االعتبار والثالث قوله أو يردوا انه ال يعرف احلديث عن ذلك الصحايب الذي رواه 

عنه إال بذلك اإلسناد فقوله ال يعرف إال من هذا الوجه أي عن ذلك الصاحبي وله إسناد آخر 

عن صحايب آخر يصحبه وصفه بالصحة واحلسن وهذا أي رواية صحايب آخر بإسناد آخر 

 وصفه الصحة واحلسن. اهـيصحبه 

 يف ]س[ و ]ح[ : ويسوغ.   (4)

تعاىل ، وهو  تعاىل شيخه ابن وهب  هذا أول موضع الذي يذكر فيه اإلمام الذهبي  (0)

تعاىل يف تذكرة احلفاظ : ابن دقيق العيد اإلمام  الذهبي قال اإلمام مشهور بابن دقيق العيد، 

المة شيخ اإلسالم تقي الدين أبو الفتح حممد بن عيل بن وهب الفقيه اِلجتهد اِلحدث احلافظ الع

بن مطيع القشريي اِلنفلوطي الصعيدي اِلالكي والشافعي، صاحب التصانيف ولد يف شعبان سنة 

 مخس وعرشين وستامئة بقرب ينبع من احلجاز... تويف يف صفر سنة اثنتني )وسبع مائة(. اهـ 

( : ومنهم من يقول: هو حسن باعتبار اِلتن، 44علوم احلديث ) ابن كثري يف اختصارقال اإلمام   (4)

صحيح باعتبار اإلسناد. ويف هذا نظر أيضًا، فإنه يقول ذلك يف أحاديث مروية يف صفة جهنم، 

 ويف احلدود والقصاص، ونحو ذلك. اهـ
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ُط يف احَلَسن قيُد الُقصور عن الصحيح ، وإ  نام جاء القصوُر ثم قال : فأقوُل : ال يُشرَتَ

 ، فالقصوُر يأتيه من قيِد االقتصار ، ال من حيث حقيقته ث َحَسن إذا اقُترص عىل حدي

تقتيض قبوَل الرواية ، ولتلك الصفاِت َدَرَجاٌت بعُضها  ثم قال : فللُرواِة صفات.  وذاته

ِظ واحلفِظ واإلتقان .  فوَق بعض ، كالتيقَّ

َرجةِ فوجو وجوُد ما هو أعىل منُه الدنيا كالصدِق مثاًل وَعَدِم التههمة ، ال ينافيه  ُد الدَّ

من اإلتقاِن واحلفظ . فإذا ُوجدْت الدرجُة الُعْليا ، مل ُيناِف ذلك وجوُد الدنيا كاحلفظ مع 

الصدق 
(4)

 ، َفصحَّ أن يقال :

) حَسٌن ( باعتبار الدنيا ، ) صحيٌح ( باعتبار الُعْليا 
(0)

. 

                                                 

ه حسنا وال خيفي أن معنى كون( : 4/043تعاىل يف توضيح األفكار ) الصنعاِن  قال اإلمام   (4)

اصطالحا أن رواته ممن خف ضبطهم وكونه صحيحا أيضا أن رجاله من أهل الضبط التام 

ومعلوم أنه ال يقال صحيح إال وهم من أهل الضبط التام فكيف تالحظ خفة الضبط، وحاصله 

أن الزم احلسن خفة ضبط رواته والزم الصحيح َتام ضبط رواته أي عدم خفته فام معنى وجود 

يمن تم ضبطه وإتقانه فإن أريد هذا الالزم للحسن غري مراد هنا كام يفيده قوله أن الزم احلسن ف

احلسن ال يشرتط فيه القصور عن الصحة فهو عائد إىل أن اِلراد باحلسن الصحيح وأن قوله حسن 

صحيح بمثابة قوله صحيح ولكنه ال يناسبه قول الشيخ تقي الدين ألن وجود الدرجة العليا ال 

الدرجة الدنيا فإنه عىل هذا التقدير ما عديمه إال الدرجة العليا لتناىف وجود الدرجة  تنايف وجود

عىل هذا أي عىل عدم اشرتاط قصور احلسن قال ويلزم الدنيا ويؤيد كون هذا األخري مراده قوله :

عن الصحة أن يكون كل صحيح عنده أي عند الرتمذي حسنا فعىل هذا احلسن عندهم ثالثة 

 رة يطلق عىل ما يطلق عليه الصحيح. اهـإطالقات تا

 

(: قال شيخ اإلسالم وشبه ذلك قوهلم يف 414تعاىل يف التدريب  ) السيوطي قال اإلمام  (0)

الراوي صدوق فقط وصدوق ضابط فإن األول قارص عن درجة رجال الصحيح والثاِن منهم 

 واحلسن. اهـ فكام أن اجلمع بينهام ال يرض وال يشكل فكذلك اجلمع بني الصحة 
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 ذلك ، ُم عىل ذلك أن يكون كّل صحيٍح حسنًا ، فيلَتَزموَيلزَ  

وعليه عبارات اِلتقدمني ، قد
(4)

يقولون فيام َصحَّ : هذا حديٌث حسن 
(0)

 . 

 قلُت : فأعىل مراتب احَلَسن :

هُز بن َحكيم ، عن أبيه ، عن َجّد اَهْ 
(4)

 . 

ه]بن ُشَعيب ، عن أبيه ، عن َجّد  و : َعْمرو
(1)

 . 

                                                 

 يف ]س[ و ]ح[ : فإهنم قد . 

َد 34يف النزهة ) تعاىل قول آخر فقال  وللحافظ ابن حجر    (0) ل اجلواب: أّن ترده ( :  وحُمَصَّ

أئمة احلديث يف حال ناقلِِه اقتَض للمجتهد أن ال يصفه بأحِد الوصفني، فُيقال فيه: َحَسٌن باعتبار 

باعتباِر وْصِفِه عند قوٍم، وغايُة ما فيه أنه ُحِذف منه حرُف الرتدد؛ ألّن وْصِفِه عند قوٍم، صحيٌح 

، وهذا كام ُحِذَف حرف العطف ِمن الذي بعده، وعىل هذا "حسٌن أو صحيٌح "حقه أن يقول: 

دون ما قيل فيه صحيٌح؛ ألن اجلزَم أقوى ِمن الرتدد، وهذا حيث  "حسٌن صحيٌح "فام قيل فيه: 

ُيصل التفرد فإطالق الوصفني معًا عىل احلديث يكون باعتباِر إسنادين: أحُدمها  التفرد وإال إذا مل

 صحيٌح، واآلخر حسٌن. اهـ 

اهز بن حكيم بن معاوية القشريي أبو عبد اِللك صدوق من السادسة مات قبل الستني.    (4)

 )تقريب التهذيب(.  

 تهذيب(. حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي والد اهز صدوق. )تقريب ال

معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشريي صحايب نزل البرصة ومات بخراسان وهو جد 

 اهز بن حكيم. اهـ 

 (:413تعاىل يف اختصار علوم احلديث ) ابن كثري قال اإلمام  (1)

رواية األبناء عن اآلباء وذلك كثري جدًا. وأما رواية االبن عن أبيه عن جده، فكثرية أيضًا، 

ها دون األول، وهذا كعمرو بن شعيب بن حممد عبد اهلل ابن عمرو عن أبيه، وهو شعيب، ولكن

عن جده، عبد اهلل بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب، ال ما عداه، وقد تكلمنا عىل ذلك يف 
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و : حممد بن َعْمرو ، عن أيب َسَلمة ، عن أيب هريرة  
(4)

. 

ق ، عن حممد بن إبراهيم التَّْيِمي و: ابُن إسحا
(0)

 ، وأمثاُل ذلك .

ةبني وهو قِسم ُمتجاذب اظ يصححون هذه   الصحِة واحُلسن ، فإنَّ ِعدَّ من احُلفَّ

 راتب الصحيح .الطرق ، وينعتوهنا بأهنا من أدنى م

                                                                                                                            

مواضع يف كتابنا التكميل، ويف األحكام الكبري والصغري. ومثل: اَهز بن حكيم بن معاوية بن 

 ريي عن أبيه عن جده معاوية. اهـ حيدة القش

عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص صدوق من اْلامسة مات سنة 

 ثامِن عرشة ومائة. )تقريب التهذيب(. 

شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص صدوق ثبت سامعه من جده. )تقريب 

 التهذيب(. 

ئل بن هاشم أبو حممد وقيل أبو عبد الرمحن أحد السابقني عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وا

اِلكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات يف ذي احلجة ليايل احلرة عىل األصح بالطائف. 

 )تقريب التهذيب(. 

 حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي اِلدِن صدوق له أوهام ع. )تقريب التهذيب(.   (4)

عبد الرمحن بن عوف الزهري اِلدِن قيل اسمه عبد اهلل وقيل إسامعيل ثقة. أبو سلمة بن 

 )تقريب التهذيب(. 

حممد بن إسحاق بن يسار أبو بكر اِلطلبي موالهم اِلدِن نزيل العراق إمام اِلغازي صدوق   (0)

 يدلس ورمي بالتشيع والقدر. )تقريب التهذيب(. 

ي أبو عبد اهلل اِلدِن ثقة له أفراد ع )تقريب حممد بن إبراهيم بن احلارث بن خالد التيم

 التهذيب(. 
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،  نوهنا ، وآَخُرون ُيضعِّفوهنايها ، بعُضهم ُُيّس َتناَزُع فثم بعِد ذلك أمثلة كثرية ي 

اج بن َأْرَطاة ، وُخَصْيف ،  كحديث احلارِث بن عبداهلل ، وعاصم بن َضْمرة ، وَحجَّ

اج ْمح وَدرَّ أيب السَّ
(4)

 ِسواهم . ، وخلق 

 :  الضعيف -4
ما َنَقص عن درجة احَلَسن قلياًل .

(0)
 

                                                 

احلارث بن عبد اهلل األعور اهلمداِن الكويف أبو زهري صاحب عيل كذبه الشعبي يف رأيه ورمي   (4)

 بالرفض ويف حديثه ضعف )تقريب التهذيب(.  

 عاصم بن ضمرة السلويل الكويف صدوق مات سنة أربع وسبعني )تقريب التهذيب(. 

حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبرية النخعي أبو أرطاة الكويف القايض أحد الفقهاء صدوق 

 كثري اْلطأ والتدليس )تقريب التهذيب(.  

خصيف بالصاد اِلهملة مصغر بن عبد الرمحن اجلزري أبو عون صدوق يسء احلفظ خلط 

 بأخرة ورمي باإلرجاء )تقريب التهذيب(. 

اسمه عبد الرمحن ودراج لقب السهمي موالهم اِلرصي دراج بن سمعان أبو السمح قيل 

 القاص صدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف )تقريب التهذيب(. 

َنن  -واهلل أعلم. أراد به  (0) الضعيف اِلنجرب لقوله الذي سيأيت: ) أعني : الضعيِف الذي يف )) السه

 (( ويف كتب الفقهاء وُرواُته ليسوا باِلرتوكني(

كل حديث مل جتتمع فيه "( :قوله : 4/134تعاىل يف النكت ) ابن حجر  قال احلافظ

 ."صفات احلديث الصحيح وال صفات احلسن فهو الضعيف

اعرتض عليه بأنه لو اقترص عىل نفي صفات احلسن لكان أخرص؛ ألن نفي صفات احلسن 

قتيض مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة، وأجاب بعض من عارصناه بأن مقام التعريف ي

ذلك؛ إذ ال يلزم من عدم وجود وصف احلسن عدم وجود وصف الصحيح؛ إذ الصحيح برشطه 

السابق ال يسمى حسنا، فالرتديد متعني، قال: ونظريه قول النحوي إذا عرف احلرف بعد تعريف 

 االسم والفعل: احلرف ما ال يقبل شيئا من عالمات االسم وال عالمات الفعل. انتهى.
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 رجِة احَلَسِن أم ال ؟.، يف حديِث ُأَناٍس ، هل َبَلغ حديُثهم إىل د ومن َثمَّ ترّدد 

 وايِة اهذه اِلثابة .  بال ريب فَخْلق كثري من اِلتوسطني يف الرّ و

عيف فآِخُر مراتب احَلَسِن هي أول مراتب الضَّ
(4)

.
(0)

 

نَن (( ويف كتب الفقهاء وُرواُته ليسوا باِلرتوكني أعني : الضعيِف الذي يف )) السه
(4)

 

،
(1)

يَعة ، وعبدالرمحن بن زيد بن أسلم ، وأيب بكر    ج أيب مريم احلميص ، وَفرَ  بنكابن هَلِ

كثري بن َفَضالة ، وِرْشدين ، وخلق
(4)

 . 

                                                                                                                            

تعاىل (: والتنظري غري مطابق؛ ألنه ليس بني االسم  افظ ابن حجر وأقول )يعنى احل

والفعل واحلرف عموم وال خصوص بخالف الصحيح واحلسن، فقد قررنا فيام مَض أن بينهام 

عموما وخصوصا ، وأنه يمكن اجتامعهام وانفراد كل منهام بخالف االسم والفعل واحلرف. 

المه يعطي أن احلديث حيث ينعدم فيه صفة من واحلق أن كالم اِلصنف معرتض؛ وذلك أن ك

صفات الصحيح يسمى ضعيفا، وليس كذلك؛ ألن َتام الضبط مثال إذا ختلف صدق أن صفات 

الصحيح مل جتتمع، ويسمى احلديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا ال ضعيفا. وما من 

عرب بقوله: كل حديث مل صفة من صفات احلسن إال وهي إذا انعدمت كان احلديث ضعيفا، ولو 

 . اهـ -واهلل أعلم  -جتتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من االعرتاض وأخرص 

 يف ]ح[ : الضعف. 

( : ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، ومنه ما له 454تعاىل يف  ) السيوطي قال اإلمام   (0)

ب واِلرسل واِلنقطع لقب خاص: كاِلوضوع، والشاذ، وغريمها. كاِلقلوب واِلعلل واِلضطر

 واِلعضل واِلنكر. اهـ 

 يف ]س[ : اِلرتوكني  ويف ]ح[ : بمرتوكني. 

(: قال ابن الصالح :وقد قسمه ابن حبان إىل 454تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  (1)

اعتبار مخسني إال قسام ،قال شيخ اإلسالم ومل نقف عليها ثم قسمه ابن الصالح إىل أقسام كثرية ب

فقد صفة من صفات القبول الستة وهي االتصال والعدالة والضبط واِلتابعة يف اِلستور وعدم 

الشذوذ وعدم العلة  وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى تليها أوال أو مع أكثر من صفة إىل أن 
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 املطروح : -4 
ما انحطَّ عن ُرتبة الضعيف 

(0)
. 

                                                                                                                            

 ثالثة تفقد الستة فبلغت فيام ذكره العراقي يف رشح األلفية اثنني وأربعني قسام ووصله غريه إىل

 وستني. اهـ 

عبد اهلل بن هليعة بن عقبة احلرضمي أبو عبد الرمحن اِلرصي القايض صدوق خلط بعد احرتاق    (4)

كتبه ورواية بن اِلبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها )تقريب التهذيب(. )قلنا : الراجح أنه 

 ها(ضعيف كام قال ابن معني: هو ضعيف قبل أن ُترتق كتبه وبعد احرتاق

عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العدوي موالهم ضعيف )تقريب التهذيب(. )قال أبو يعىل 

 اِلوصيل سمعت ُييى بن معني يقول بنو زيد بن أسلم ليسوا بيشء(

أبو بكر بن عبد اهلل بن أيب مريم الغساِن الشامي ضعيف وكان قد رسق بيته فاختلط )تقريب 

 التهذيب(.  

 ن التنوخي الشامي ضعيف )تقريب التهذيب(. فرج بن فضالة بن النعام

رشدين بن سعد بن مفلح اِلهري أبو احلجاج اِلرصي ضعيف رجح أبو حاتم عليه ابن هليعة 

 وقال بن يونس كان صاحلا يف دينه فأدركته غفلة الصاحلني فخلط يف احلديث )تقريب التهذيب(. 

 الضعيف عندهم نوعان : (: و4/33تعاىل يف الرد اِلفحم ) األلباِن قال الشيخ 

ضعيف ال يمتنع العمل به وهو يشبه احلسن يف اصطالح الرتمذي وضعيف ضعفا يوجب  

تركه وهو الواهي وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط يف حديثه ويكون الغالب عليه 

ضها الصحة فريوون حديثه ألجل االعتبار به واالعتضاد به فإن تعدد الطرق وكثرهتا يقوى بع

بعضا حتى قد ُيصل العلم اها ولو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علامء عدوال ولكن 

 كثر يف حديثهم الغلط. اهـ  

( :  يقع يف كالمهم اِلطروح وهو غري 4/445تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام  (0)

ه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن اِلوضوع جزما وقد أثبته الذهبي نوعا مستقال وعرفه بأن

اِلوضوع ومثل له احلديث عمرو بن شمر عن جابر اجلعفي عن احلسن عن عيل وبجويرب عن 
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وُيرَوى يف بعض اِلسانيد الطِّوال ويف األجزاء ، ويف 
(4)

)) سنن ابن ماَجْه (( و ))  

جامع أيب عيسى ((
(0)

 

اِرث ، عن عيّل ر ، عن جابر اجُلعفي ، عن احَل مثُل َعْمِرو بن شم
(4)

. 

                                                                                                                            

وهو اِلرتوك يف التحقيق يعني الذي زاده يف نخبته قال شيخنا الضحاك عن ابن عباس و

 وتوضيحها وعرفه باِلتهم راويه بالكذب. اهـ 

تعاىل هو احلديث اِلرتوك عند  طروح عند اإلمام الذهبي قلنا : فبهذا نقول أن احلديث اِل

 اجلمهور، وسيأيت تعريفه.

 (: 044تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام 

فحينئذ فاحلديث ال خمالفة فيه وراويه متهم بالكذب بأن ال يروي إال من جهته وهو خمالف 

أمور يتعرفون اها حال احلديث أو كثري  للقواعد اِلعلومة أو عرف به يف غري احلديث النبوي هذه

الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى اِلرتوك وهو نوع مستقل ذكره شيخ اإلسالم كحديث صدقة 

الدقيقي عن فرقد عن مرة عن أيب بكر وحديث عمرو بن شمر عن جابر اجلعفي عن احلارث عن 

 عيل.اهـ

اِلتهم بالكذب : بأن ال ُيْرَوى ( تعريف 447تعاىل يف النزهة ) وعرف احلافظ ابن حجر  

ذلك احلديث إال من جهته، ويكوَن خمالفًا للقواعد اِلعلومة، وكذا َمن ُعِرَف بالكذب يف كالمه، 

 وإْن مل َيظهر منه وقوُع ذلك يف احلديث النبوّي. اهـ 

 يف ]س[ و ]ح[ : بل ويف. 

(: الطبقة اْلامسة : قوم من 452تعاىل يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب قال احلافظ   (0)

اِلرتوكني واِلجهولني كاحلكم األييل ، وعبد القدوس بن حبيب ، وحممد بن سعيد اِلصلوب ، 

وبحر السقاء ، ونحوهم ، فلم خيرج هلم الرتمذي ، وال أبو داود ، وال النسائي . وخيرج لبعضهم 

يعده من الكتب اِلعتربة سوى طائفة ابن ماجه ، ومن هنا نزلت درجة كتابة عن بقية الكتب ، ومل 

 من اِلتأخرين. اهـ 

 (:044تعاىل يف معرفة علوم احلديث ) احلاكم قال اإلمام  (4)
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َة الطََّيب ، عن أيب بْكر  َبخي ، عن ُمرَّ قِيقي ، عن َفْرَقٍد السَّ وكَصَدَقة الدَّ
(4)

. 

وُجَوْيرِب ، عن الضحاك ، عن ابن عباس
(0)

. 

وحفص بن ُعَمر الَعَدِن ، عن احلَكم بن أبان ، عن عكرمة 
(4)

. 

                                                                                                                            

إن أوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر اجلعفي عن احلارث األعور عن عيل.   

 اهـ 

الدارقطني هو عمرو  عمرو بن أيب عمرو اجلعفي عن عمران بن مسلم وعنه أسيد اجلامل، قال

 بن شمر انتهى وابن شمر أحد اِلرتوكني. )هتذيب التهذيب(

 جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي أبو عبد اهلل الكويف ضعيف رافيض. )تقريب التهذيب(. 

احلارث بن عبد اهلل األعور اهلمداِن الكويف أبو زهري صاحب عيل كذبه الشعبي يف رأيه ورمي 

 ف. )تقريب التهذيب(. بالرفض ويف حديثه ضع

 (:040تعاىل يف معرفة علوم احلديث ) احلاكم قال اإلمام    (4)

وأوهى أسانيد الصديق صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبحي عن مرة الطيب عن أيب  

 بكر الصديق ريض اهلل عنه .اهـ 

وهام )تقريب صدقة بن موسى الدقيقي أبو اِلغرية أو أبو حممد السلمي البرصي صدوق له أ

بن صالح عن ُييى بن معني وأبو داود والنسائي وأبو برش الدواليب قال معاوية التهذيب(. )و

 :ضعيف يف هتذيب الكامل(

فرقد بن يعقوب السبخي أبو يعقوب البرصي صدوق عابد لكنه لني احلديث كثري اْلطأ 

 )تقريب التهذيب(. 

الذي يقال له مرة الطيب ثقة عابد من الثانية  مرة بن رشاحيل اهلمداِن أبو إسامعيل الكويف هو

 )تقريب التهذيب(. )وقال أبو بكر البزار روايته عن أيب بكر مرسلة: يف التهذيب(

 جويرب بن سعيد األزدي أبو القاسم البلخي راوي التفسري ضعيف جدا. )تقريب التهذيب(.    (0)

اساِن صدوق كثري اإلرسال. )تقريب الضحاك بن مزاحم اهلاليل أبو القاسم أو أبو حممد اْلر

 التهذيب(. 
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 ضل من بعض .وأشباُه ذلك من اِلرتوكني ، واهَلْلَكى ، وبعضهم أف 

 املوضوع : -5
اباً  ما كان َمْتنُه خمالفًا للقواعد ، وراويه كذَّ

(0)
  

(4)
، كاألربعني الَوْدعانيَّة 

(1)
  ،

َضا اِلكذوبِة عليه وكنسخِة عيّل الرِّ
(4)

 . 

                                                                                                                            

حفص بن عمر بن ميمون العدِن الصنعاِن أبو إسامعيل لقبه الفرخ ضعيف. )تقريب    (4)

 التهذيب(. 

 احلكم بن أبان العدِن أبو عيسى صدوق عابد وله أوهام. )تقريب التهذيب(. 

 بالتفسري مل يثبت تكذيبه عن ابن عكرمة أبو عبد اهلل موىل ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عامل

 عمر وال تثبت عنه بدعة. )تقريب التهذيب(. 

 يف ]ح[ : كاذبا. 

 ( :0/202تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ  (4)

 ."اعلم أن احلديث اِلوضوع رش األحاديث الضعيفة"قوله : 

من احلديث النبوي، إذ أفعل هذه العبارة سبقه إليها اْلطايب واستنكرت، ألن اِلوضوع ليس 

التفضيل إنام يضاف إىل بعضه، ويمكن اجلواب بأنه أراد باحلديث القدر اِلشرتك، وهو ما ُيدث 

 به. اهـ 

تعاىل يف اِليزان: حممد بن عيل بن ودعان القايض أبو نرص اِلوصيل  الذهبي قال اإلمام  (1)

السلفي وأدركه وسمع منه وقال هالك  صاحب تلك األربعني الودعانية اِلوضوعة ذمه أبو طاهر

متهم بالكذب قلت تويف سنة أربع وتسعني وأربعامئة يف اِلحرم باِلوصل عقيب رجوعه من بغداد 

تبني يل حني تصفحت األربعني له ختليط عظيم يدل عىل قال السلفي عن اثنتني وتسعني سنة 

ألنه كان متهام بالكذب وكتابه يف  كذبه وتركيبه األسانيد . وقال ابن نارص رأيته ومل أسمع منه

األربعني رسقه من عمه أيب الفتح وقيل رسقه من زيد بن رفاعة وحذف منه اْلطبة وركب عىل 

كل حديث منه رجال أو رجلني إىل شيخ ابن رفاعة وابن رفاعة وضعها أيضا ولفق كلامت من 

 رقائق من كلامت احلكامء ومن قول لقامن وطول األحاديث. اهـ  
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 وهو مراتب ، منه : 

ما اتفقوا عىل أنه َكِذب . وُيعَرُف ذلك بإقرار واضِعه ، وبتجربِة الكذِب منه ، ونحِو 

ذلك
(0)

 . 

ٌط ومنه : ما األكثرون عىل أنه موضوع ، واآلَخُرون يقولون : هو حديٌث ساق

 ه موضوعًا .مطروح ، وال َنجرُسُ أن ُنسّمي

 ومنه : ما اجلمهوُر عىل َوْهنِه وُسقوطِه ، والبعُض عىل أنه كِذب .

دة  وهلم يف نقد ذلك ُطرُق متعدِّ
(4)

، من ِجنِس ما ، وإدراٌك قوٌي َتِضيُق عنه عباراهُتم 

رييّف اجِلْهبِذ يف نقِد الذهب والفضة ، أو اجلوهريه لنقِد اجلواهِر والُفصوِص  ُيؤتاه الصَّ

 لتقويمها .

                                                                                                                            

تعاىل يف اِليزان: داود بن سليامن اجلرجاِن الغازي  عن عيل بن موسى  الذهبي قال اإلمام   (4)

الرضا وغريه، كذبه ُييى بن معني ومل يعرفه أبو حاتم وبكل حال فهو شيخ كذاب له نسخة 

 موضوعة عىل الرضا رواها عيل بن حممد بن مهرويه القزويني الصدوق عنه.

( : اِلوضوع هو الكذب اِلختلق 011تعاىل يف التقريب مع التدريب ) النووي قال اإلمام  (0)

اِلصنوع و هو رش الضعيف وأقبحه وُترم روايته مع العلم به أي بوضعه يف أي معنى كان سواء 

من "األحكام والقصص والرتغيب وغريها إال مبينا أي مقرونا ببيان وضعه حلديث مسلم :

 . اهـ "د الكذابنيحدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أح

(: ويعرف الوضع للحديث بإقرار واضعه 011تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام    (4)

 أنه وضعه كحديث فضائل القرآن اآليت اعرتف بوضعه ميرسة ،

أو معنى إقراره أو قرينة يف الراوي أو اِلروي ،فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة 

 لفظها ومعانيها.اهـ
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، أعني خُمالِفًا للقواعد ، أو  فلكثرِة ممارستِهم لأللفاظ النبوية إذا جاءهم لفُظ ركيك 

اٍد ُميِضء ناٍد ُمظلم ، أو إسناِلجازفُة يف الرتغيب والرتهيب ، أو الفضائل ، وكان بإس فيه 

اع ، فيحكمون بأنَّ هذا خمتَلق ، ما قاله رسوُل  كالشمس يف أثنائه رجل كذاب أو وضَّ

، وَتتواطُأ أقواهُلم فيه عىل يشء واحد  -  -اهلل 
(4)

. 

بقاطٍع يف كونه ه ، ليس إقراُر الراوي بالوضع ، يف َردّ  وقال شيخنا ابُن دقيق العيد :

 أن َيكذب يف اإِلقرار .  وازموضوعًا ، جل

قلُت : هذا فيه بعُض ما فيه ، ونحن لو فتحنا
(0)

باَب التجويز واالحتامِل البعيد ،  

لوقعنا يف الوسوسة والسفسطة !
(4)

. 

                                                 

(: وسئلت هل يمكن معرفة 14تعاىل يف اِلنار اِلنيف  ) ابن قيم اجلوزية   قال اإلمام   (4)

احلديث اِلوضوع بضابط من غري أن ينظر يف سنده فهذا سؤال عظيم القدر وإنام يعلم ذلك من 

تضلع يف معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص 

ة السنن واآلثار ومعرفة سرية رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم وهديه فيام يأمر به شديد بمعرف

وينهى عنه وخيرب عنه ويدعو إليه وُيبه ويكرهه ويرشعه لألمة بحيث كأنه خمالط للرسول صىل 

اهلل عليه و سلم كواحد من أصحابه. فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صىل اهلل عليه و سلم 

وما َيوز أن خيرب به وما ال َيوز ما ال يعرفه غريه وهذا شأن كل متبع مع متبوعه  وهديه وكالمه

فإن لألخص به احلريص عىل تتبع أقواله وأفعاله من العلم اها والتمييز بني ما يصح أن ينسب إليه 

وما ال يصح ما ليس ِلن ال يكون كذلك وهذا شأن اِلقلدين مع أئمتهم يعرفون أقواهلم 

 اهبهم واهلل أعلم. اهـ ونصوصهم ومذ

 يف ]س[ و ]ح[ : افتتحنا.   (0)

لكن ال ُيْقَطع "(  : قال ابن دقيق العيد : 445تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ    (4)

، انتهى. وَفِهم منه بعُضهم أنه ال ُيعمل بذلك "بذلك، الحتامل أن يكوَن َكَذب يف ذلك اإلقرار

لك ُمراَده، وإنام َنْفُي القطِع بذلك، وال يلزم ِمن َنْفِي القطع َنْفَي احلْكِم؛ اإلقرار أصاًل، وليس ذ
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نعم كثرٌي من األحاديث التي ُوِسَمْت بالوضع ، ال دليَل عىل وضعها ، كام أنَّ كثريًا  

موضوعة من اِلوضوعاِت ال نرتاُب يف كوهنا 
(4)

. 

 ملرسل :ا -2
  -الصحايب من إسناده ، فيقول التابعيه : قال رسول اهلل  َعَلُم عىل ما َسَقط ذكر

- 
(0)

. 

                                                                                                                            

ألن احلكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولو ال ذلك ِلا ساغ َقْتُل اِْلُِقرِّ بالقتل، وال َرْجُم 

 اِلعرتِف بالزنى؛ الحتامل أن يكونا كاذبنْيِ فيام اعرتفا به. اهـ 

(: واعلم أننا خرجنا رواة هذا 4/423تعاىل يف اِلوضوعات ) ابن اجلوزي  قال اإلمام (4)

احلديث عىل عادة اِلحدثني ليتبني أهنم وضعوا هذا، وإال فمثل هذا احلديث ال ُيتاج إىل اعتبار 

رواته، الن اِلستحيل لو صدر عن الثقات رد ونسب إليهم اْلطء. أال ترى أنه لو اجتمع خلق 

ا أن اجلمل قد دخل يف سم اْلياط ِلا نفعنا ثقتهم وال أثرت يف خربهم، الهنم من الثقات فأخربو

أخربوا بمستحيل، فكل حديث رأيته خيالف اِلعقول، أو يناقض االصول، فاعلم أنه موضوع فال 

 تتكلف اعتباره. اهـ 

 (: 03تعاىل يف جامع التحصيل ) العالئي قال اإلمام وقد سبقه القرايف كام    (0)

 يف رشح التنقيح اإلرسال هو إسقاط صحايب من السند.اهـ القرايف  قال 

وهذا التعريف غري صحيح ألنه إذا علم أن الذي سقط هو الصحايب فال يرض يف صحة 

 احلديث ألن جهالة الصحابة ال ترض بإمجاع.

 ( : للصحابة بأرسهم خصيصة وهي : أنه474تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام 

ال يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكوهنم عىل اإلطالق معدلني بنصوص 

 الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد به يف اإلمجاع من األمة. اهـ  

( يف تعريف الصحايب : َوُهَو : َمْن َلِقَي 413تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ 

مَ َتَعاىَل عَ  اهللَُصىلَّ -النَّبيَّ  ٌة يِف  -َلْيِه َوَعىَل َآلِِه َوَسلَّ َلْت ِردَّ لَّ ْساَلِم ، َوَلْو خَتَ ُمْؤِمنًا بِِه، َوَماَت َعىَل اإْلِ

. اهـ ثم قال  وقاتل معه أو قتل  تعاىل تنبيهان : ال خفاء يف رجحان رتبة من الزمه  اأْلََصحِّ
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من كلمه يسريا أو ماشاه قليال أو رآه ُتت رايته عىل من مل يالزمه أو مل ُيرض معه مشهدا أو عىل 

عىل بعد أو يف حل الطفولية وإن كان رشف الصحبة حاصال للجميع ومن ليس له منهم سامع منه 

فحديثه مرسل من حيث الرواية ويعرف كون الشخص صحابيا بالتواتر أو االستفاضة أو الشهة 

نفسه بأنه صحابى إذا كان  أو باخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعني أو باخباره عن

 دعواه ذلك تدخل ُتت اإلمكان. اهـ

( : وهو َمن لقي الصحايّب كذلك. وهذا متعلق 450تعاىل يف تعريف التَّاَّبِِعيِّ ) ثم قال 

ِقيِّ وما ُذكِر معه، إال قيُد اإليامن به، فذلك خاصٌّ بالنبي  ، وهذا هو اِلختار، خالفًا ِلَِن بالله

 عي طوَل اِلالزمة، أو صحَة السامِع أو التمييز. اهـ  اشرتط يف التاب

(: الراجح الذى عليه العمل قول 422تعاىل يف التقييد واإليضاح ) العراقي قال اإلمام 

احلاكم وغريه فال يف اإلكتفاء بمجرد الرؤية دون اشرتاط الصحبة وعليه يدل عمل أئمة احلديث 

عبد اهلل احلاكم وعبد الغنى بن سعيد وغريهم وقد  مسلم بن احلجاج وأبى حاتم بن حبان وأبى

ذكر مسلم بن احلجاج ىف كتاب الطبقات سليامن بن مهران األعمش ىف طبقة التابعني وكذلك 

ذكره ابن حبان فيهم، وقال إنام أخرجناه ىف هذه الطبقة ألن له لقيا وحفظا رأى أنس بن مالك 

بن اِلدينى مل يسمع األعمش من أنس إنام رآه رؤية وإن مل يصح له سامع اِلسند عن أنس وقال عىل 

بمكة يصىل خلف اِلقام فأما طرق األعمش عن أنس فإنام يروهيا عن يزيد الرقاشى عن أنس. 

 اهــ

( يف تعريف اِلرسل : هو إضافة 0/514تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ و

 ذي عليه مجهور اِلحدثني. اهـ من غري تقييد بالكبري،وهذا ال -  -لتابعي إىل النبي 

 (:433تعاىل يف التدريب ) السيوطي  قال اإلمام 

تنبيه: يرد عىل ختصيص اِلرسل بالتابعي من سمع من النبي صىل اهلل عليه و سلم وهو كافر ثم 

أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقا وحديثه ليس بمرسل بل موصول ال خالف يف االحتجاج به 

قل ويف رواية قيرص فقد أخرج حديثه اإلمام أمحد وأبو يعىل يف مسندهيام كالتنوخي رسول هر

وساقاه مساق األحاديث اِلسندة ومن رأي النبي صىل اهلل عليه و سلم غري مميز كمحمد بن أيب 

بكر الصديق فإنه صحايب وحكم روايته حكم اِلرسل ال اِلوصول وال َييء فيه ما قيل يف مراسيل 

واية هذا وشبهه عن التابعي بخالف الصحايب الذي أدرك وسمع فإن احتامل الصحابة ألن أكثر ر

 روايته عن التابعي بعيد جدا.
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ويقع يف اِلراسيل األنواُع اْلمسُة اِلاضية ، فمن ِصحاح اِلراسيل 
(4)

 : 

مرَسُل سعيد بن اِلسيَّب
(0)

 

و : مرَسل مرسوق 
(4)

. 

نَابِِحيالّص و : مرَسُل 
(4)

 . 

                                                                                                                            

(: قلت: وهذا عندي نقض صحيح و 0/513تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ 

 اعرتاض وارد ال حميد عنه وال انفصال منه إال أن يزاد يف احلد ما خيرجه، وهو : أن يقول : اِلرسل

 مما سمعه من غريه. اهـ  -  -: ما أضافه التابعي إىل النبي 

( : وهذا اِلعنى الذي ذكره 404تعاىل يف رشح علل الرتمذي ) ابن رجب قال احلافظ  (4)

الشافعي من تقسيم اِلراسيل إىل حمتج به وغري حمتج به يؤخذ من كالم غريه من العلامء ، كام تقدم 

يل إىل صحيح وضعيف . ومل يصحح أمحد اِلرسل مطلقًا ، وال عن أمحد وغريه تقسيم اِلراس

ضعفه مطلقًا ، وإنام ضعف مرسل من يأخذ عن غري ثقة ، كام قال يف مراسيل احلسن وعطاء : )) 

: )) ال يعجبني مراسيل ُييى قال أيضًا هي أضعف اِلراسيل ، ألهنام كانا يأخذان عن كل (( . و

 ل ضعاف صغار (( . اهـبن أيب كثري ، ألنه يروي عن رجا

(: وأما مراسيل ابن اِلسيب 404تعاىل يف رشح علل الرتمذي ) ابن رجب قال احلافظ و

فهي أصح اِلراسيل كام قاله أمحد وغريه ، وكذا قال ابن معني : )) أصح اِلراسيل مراسيل سعيد 

أسانيد صحيحه : )) قد تأمل األئمة اِلتقدمون مراسيله فوجدوها بقال احلاكم بن اِلسيب (( 

(( . قال : )) وهذه الرشائط مل توجد يف مراسيل غريه (( ، كذا قال . وهذا وجه ما نص عليه 

الشافعي يف رواية يونس بن عبد األعىل كام سبق .وقد أنكر اْلطيب وغريه ذلك . وقالوا : )) 

 البن اِلسيب مراسيل ال توجد مسنده (( . اهـ 

يش اِلخزومي أحد العلامء األثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية سعيد بن اِلسيب بن حزن القر (0)

اتفقوا عىل أن مرسالته أصح اِلراسيل وقال ابن اِلديني ال أعلم يف التابعني أوسع علام منه مات 

 بعد التسعني وقد ناهز الثامنني ع )تقريب التهذيب(.  

ائشة الكويف ثقة فقيه عابد خمرضم ع مرسوق بن األجدع بن مالك اهلمداِن الوادعي أبو ع   (4)

 )تقريب التهذيب(. 
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و : مرَسُل قيس بن[ 
(0)

أيب حازم  
(4)

 ، ونحُو ذلك .

ة عند خلق من الفقهاء فإنَّ اِلرَسل إذا َصحَّ إىل تابعّي كبري ، فهو ُحجَّ
(1)

 . 

َواِة َضعْيف إىل مثِل ابن اِلسيَّب ، َضُعَف احلديُث من قَِبِل ذلك  فإن كان يف الره

]الرجل[
(5)

 ح .ديُث وُطر، وإن كان مرتوكًا ، أو ساقطًا : وهن احل 

َجُد يف اِلراسيل موضوعات ويو
(3)

. 

 نعم وإن َصحَّ اإلسناُد إىل تابعيٍّ متوِسِط الطبقة ، كمراسيل جماهد ،

                                                                                                                            

عبد الرمحن بن عسيلة مصغر اِلرادي أبو عبد اهلل الصنابحي ثقة من كبار التابعني قدم اِلدينة بعد   (4)

 بخمسة أيام مات يف خالفة عبد اِللك ع )تقريب التهذيب (.  موت النبي 

 سقطت من ]م[. 

لبجيل أبو عبد اهلل الكويف ثقة من الثانية خمرضم ويقال له رؤية وهو الذي يقال قيس بن أيب حازم ا (4)

إنه اجتمع له أن يروي عن العرشة مات بعد التسعني أو قبلها وقد جاز اِلائة وتغري  ع )تقريب 

 التهذيب(.

ة يف (: وقال مالك يف اِلشهور عنه  وأبو حنيف472تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  (1)

يف رشح اِلهذب وقيد ابن عبد الرب وغريه قال املصنف طائفة منهم وأمحد يف اِلشهور عنه صحيح ،

ذلك بام إذا مل يكن مرسله ممن ال ُيرتز ويرسل عن غري الثقات فإن كان فال خالف يف رده وقال 

كان غريها فال  غريه حمل قبوله عند احلنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثالثة الفاضلة فإن

 ،حلديث :ثم يفشوا الكذب صححه النسائي. اهـ 

 سقطت من ]ح[ 

( : وما ذكرناه من سقوط االحتجاج باِلرسل 44تعاىل يف اِلقدمة) ابن الصالح قال اإلمام  (3)

واحلكم بضعفه هو اِلذهب الذي استقر عليه آراء مجاهري حفاظ احلديث ونقاد األثر وقد تداولوه 

يفهم ويف صدر ) صحيح مسلم ( : اِلرسل يف أصل قولنا وقول أهل العلم باألخبار ليس يف تصان

 بحجة.اهـ 
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ه آَخرون هو مرَسل جّيد ، ال بأَس به ، يقوإبراهيم ، والشعبي ف  بُله قوٌم وَيُرده
(4)

. 

ُل يساومن أوهى اِلراسيل عندهم : مر
(0)

 احَلَسن . 

ُل يساك : مروأوهى من ذل
(4)

 الزهري ، و قتادة ، ومُحَيد الطويل ، 

من صغار التابعني 
(1)

. 

ون مروغالُب اِلحقّ  يلسلاقني َيُعده
(5)

 ومنقطِعات ، فإنَّ  هؤالء ُمْعَضالت 

                                                 

تعاىل  النووي قال اإلمام يعني يف الشواهد واِلتابعات ألن اِلرسل بذاته من قسم الضعيف،   (4)

ن (: فإن صح خمرج اِلرسل بمجيئه من وجه آخر مسندًا أو مرساًل أرسله م474يف التفريب )

 أخذ عن غري رجال األول كان صحيحًا. اهـ 

 يف ]م[: مرسل ،والصواب ما أثبتنا يف ]س[ و ]ح[. 

 يف ]م[: مرسل ،والصواب ما أثبتنا يف ]س[ و ]ح[. 

(: أن احلافظ إذا روى عن ثقة ال يكاد 444تعاىل يف رشح العلل ) ابن رجب قال احلافظ   (1)

ا ترك اسم الراوي دل إاهامه عىل أنه غري مريض ، وقد كان يفعل ذلك يرتك اسمه ، بل يسميه ، فإذ

الثوري وغريه كثريًا ، يكنون عن الضعيف وال يسمونه ، بل يقولون : عن رجل . وهذا معنى 

قول ابن القطان : )) لو كان فيه إسناد لصاح به (( . يعني لو كان أخذه عن ثقة لسامه وأعلن 

 باسمه .

ريق أيب قدامة الرسخيس ، قال سمعت ُييى بن سعيد يقول : )) مرسل وخرج البيهقي من ط

الزهري رش من مرسل غريه ، ألنه حافظ ، وكلام يقدر أن يسمي سمى ، وإنام يرتك من ال يستجيز 

 أن يسميه(( . اهـ 

(: والنظر للجهل بحال اِلحذوف ألنه 474تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام 

ري صحايب وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيغا وإن اتفق أن يكون اِلرسل ُيتمل أن يكون غ

ال يروى إال عن ثقة فالتوثيق مع اإلاهام غري كاف كام سيأيت وألنه إذا كان اِلجهول اِلسمى ال 

 يقبل فاِلجهول عينا وحاال أوىل. اهـ 

 يف ]م[: مرسالت ،والصواب ما أثبتنا يف ]س[ و ]ح[. 
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غالَب رواياِت هؤالء عن تابعيٍّ كبري ، عن صحايب 
(4)

، فالظنه بُمْرِسلِه أنه 
(0)

َأسَقَط  

 من إسناِده اثنني .

 :(4)َعَضل وامُل -8
ما

(1)
َسَقط من إسنادِه اثناِن فصاعدًا  

(5)
. 

 : (2)وكذلك املنقِطع - 7

                                                 

(: فإن قيل : فام احلامل ِلن كان ال يرسل 0/553تعاىل يف النكت ) ابن حجر حلافظ قال ا (4)

 إال عن ثقة عىل اإلرسال؟ قلنا: إن لذلك أسبابًا منها:

 أن يكون سمع احلديث عن مجاعة ثقات وصح عنده، فريسله اعتامدا عىل صحته عن شيوخه.

 -ريض اهلل تعاىل عنه  -ن مسعود ما حدثتكم عن اب"كام صح عن إبراهيم النخعي أنه قال: 

 ."فقد سمعته من غري واحد وما حدثتكم فسميت فهو من سميت

ومنها: أن يكون نيس من حدثه به وعرف اِلتن، فذكره مرسال ألن أصل طريقته أنه ال ُيمل 

إال عن ثقة. ومنها: أن ال يقصد التحديث بأن يذكر احلديث عىل وجه اِلذاكرة أو عىل جهة 

يذكر اِلتن، ألنه اِلقصود يف تلك احلالة دون السند، وال سيام إن كان السامع عارفا بمن الفتوى، ف

طوى ذكره لشهرته أو غري ذلك من األسباب. وهذا كله يف حق من ال يرسل إال عن ثقة. وأما من 

كان يرسل عن كل أحد فربام كان الباعث له عىل اإلرسال ضعف من حدثه، لكن هذا يقيض 

 . اهـ -واهلل أعلم  -عله ِلا ترتتب عليه من اْليانة القدح يف فا

 يف ]ح[ : أّن. 

 يف ]س[ و ]ح[ : اِلعضل. 

 يف ]س[ و ]ح[ : هو ما. 

(: برشط التوايل أما إذا مل يتوال فهو منقطع 423تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  (5)

 من موضعني. اهـ 

 (: َقْد َيُكوُن واِضحًا َأْو َخِفّيًا.440تعاىل يف النزهة) ابن حجر قال احلافظ  (3)
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فهذا النوُع قلَّ من احَتجَّ به 
(4)

 . 

قال : كذا وكذا -  -: بَلَغنِي أنَّ رسوَل اهلل  وأجَوُد ذلك ما قال فيه مالك
(0)

  .

فإنَّ مالكًا متثِّبٌت 
(4)

ثل مُحَيد ، و قتادة أقوى من مراَسيل مِ  ، فلعلَّ بالغاته
(4)

. 

                                                                                                                            

ُل: ُيْدَرُك بَعَدِم التَّالقي، َوِمْن ثمَّ اْحتِيج إىَِل التَّأريِخ. َوالثَّاِِن: اِْلَُدّلُس، َوَيِرُد بِِصيَغٍة َُتْ  َتِمُل فاألوَّ

ِفيه ِمنْ  ِقّي: َكَعْن، َوَقاَل، َوَكَذا اِْلُْرَسُل اْْلَ  ُمَعارِص ملْ يْلَق. اهـ  الله

 (:0/5تعاىل يف اليواقيت والدرر ) اِلناوي قال اإلمام    (4)

: أن اِلعضل أسوأ حاال من اِلنقطع ،   "اِلوضوعات"وذكر اجلوزقانى يف مقدمة كتابه 

: وإنام يكون اِلعضل قال بعضهم واِلنقطع أسوأ حاال من اِلرسل ، واِلرسل ال يقوم به حجة . 

 ال إذا كان انقطاع يف حمل واحد ، فإن كان يف حملني ساوى اِلنقطع يف سوء احلال . اهـ أسوأ حا

(: السؤال: السند الذي فيه انقطاع ظاهر 52تعاىل يف اِلقرتح ) مقبل الوادعي قال الشيخ 

ليس باإلرسال اْلفي وال باالنقطاع اْلفي، وجاء من طريق أخرى فيها أيًضا انقطاع، فهل ينجرب 

يث؟ اجلواب: الذي يظهر أنه ال ينجرب، ألنه ُيتمل أن يكون اِلحذوف ثقة، وأن يكون احلد

كذاًبا، وهكذا أيًضا كذاب عن كذاب ال ينجرب، لكن لو تعددت األحاديث اِلنقطعات ربام ترتقي 

 إىل احلسن واهلل أعلم. اهـ 

كل كون هذا وقد استش"(:  قوله : 0/520تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ  (0)

 "واحدا.... -ريض اهلل عنه  -احلديث معضال جلواز أن يكون الساقط بني مالك وبني أيب هريرة 

إىل آخره. أقول: بل السياق يشعر عدم السقوط، ألن )معنى( قوله بلغني يقتيض ثبوت مبلغ، 

 فعىل هذا فهو متصل يف إسناده مبهم ال أنه منقطع. اهـ 

راِن : سألت مالك بن أنس عن رجل فقال هل رأيته يف كتبي ؟ قلت: ال، قال برش بن عمر الزه   (4)

 ( 0/00قال: لو كان ثقة رأيته يف كتبي . اهـ )اجلرح والتعديل البن أيب حاتم: 

(: وال يلزم من ذلك أنه يروي عن كل 2/70تعاىل يف السري ) الذهبي قال اإلمام 

وهو عنده ثقة، أن يكون ثقة عند باقي احلفاظ،  الثقات، ثم ال يلزم مما قال أن كل من روى عنه،

فقد خيفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغريه، إال أنه بكل حال كثري التحري يف نقد الرجال، 

 .اهـ
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 املوقوف : -9 
هو ما ُأسنَِد إىل صحايّب من قولهِ 

(0)
أو فِعله  

(4)
. 

                                                                                                                            

( : ألنه ال يلزم من تعديله أن يكون 0/47تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام 

وربام يكون قد انفرد بتوثيقه كام وقع للشافعي يف  عند غريه كذلك فلعله إذا سامه يعرف بخالفها

إنه مل يوثقه غريه وهو ضعيف باتفاق اِلحدثني بل إرضاب قال النووي إبراهيم بن أيب ُييى فقد 

 اِلحدث عن تسميته ريبة توقع تردد يف القلب. اهـ 

 ومها من صغار التابعني ومراسيلهم من أوهى اِلراسيل كام تقدم. (4)

( : واِلراد من القول هنا ما خال 4/034تعاىل يف توضيح األفكار ) الصنعاِن مام قال اإل  (0)

 عن قرينة تدل عىل أن له حكم الرفع كام سيأيت. اهـ 

(: وهو اِلروي عن الصحابة قوالً هلم أو 0تعاىل يف التقريب والتيسري ) النووي قال اإلمام    (4)

ويستعمل يف غريهم مقيدًا، فيقال: وقفه فالن عىل الزهري فعاًل أو نحوه متصاًل  كان أو منقطعًا، 

ونحوه، وعند فقهاء خراسان تسمية اِلوقوف باألثر، واِلرفوع باْلرب، وعند اِلحدثني كله يسمى 

 أثرًا. فروع :

فهو موقوف،  أحدها: قول الصحايب كنا نقول أو نفعل كذا. إن مل يضفه إىل زمن النبي  

اإلسامعييل: موقوف. والصواب األول، وكذا قال اإلمام مرفوع. ووإن أضافه فالصحيح أنه 

، أو وهو فينا، أو بني أظهرنا أو كانوا يقولون، قوله: كنا ال نرى بأسًا بكذا يف حياة رسول اهلل 

فكله مرفوع، ومن اِلرفوع قول اِلغرية: كان  أو يفعلون، أو ال يرون بأسًا بكذا يف حياته 

 ون بابه باألظافري.أصحاب رسول اهلل يقرع

الثاِن: قول الصحايب: أمرنا بكذا، أو هنينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو أمر بالل أن يشفع 

األذان، وما أشبهه كله مرفوع عىل الصحيح الذي قاله اجلمهور. وقيل ليس بمرفوع، وال فرق 

ذكر الصحايب: يرفعه، وبعده. الثالث: إذا قيل يف احلديث عند  بني قوله: يف حياة رسول اهلل 

تقاتلون قومًا صغار األعني  "أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية كحديث األعرج عن أيب هريرة رواية 

فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم وإذا قيل عند التابعي: يرفعه فمرفوع مرسل، وأما قول  "

ية أو نحوه، وغريه موقوف، من قال: تفسري الصحايب مرفوع فذاك يف تفسري يتعلق بسبب نزول آ

 واهلل أعلم.اهـ
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 وُمقاِبُلُه املرفوع : -41 
من قولِه أو فعلِه -  -وهو ما ُنِسَب إىل النبّي 

(4)
 . 

 : (6)املوصول -44
ِلوقوف ما اتََّصل َسنَُده ، وَسلَِم من االنقطاع ، وَيصُدق ذلك عىل اِلرفوع وا

(4)
. 

 :(4)امُلَسَند  -46
                                                                                                                            

(: إذا 445يف كتابه إصالح كتاب ابن الصالح )تعاىل  عالء الدين مغلطاي قال اإلمام 

اِلعروف بالصحبة :أمر فالن، ينظر يف فالن ذاك هل تأمر عليه غري سيدنا رسول قال الصحابي 

 اهــ أو ال؟ فإن تأمر عليه غريه فينبغي أن يتثبت فيه. اهلل 

( : أما اإلطالق فال ،ألن الصحايب َيوز أن يفرس 31تعاىل يف السري ) مقبل  قال الشيخ 

 بحسب اجتهاده، وقد ورد الدليل بخالفه، هذا اليشء. 

: ال تكذبوا أهل  اليشء الثاِن َيوز أن يفرس عن أهل الكتاب، وقد قال رسول اهلل 

 وإما أن تكذبوا باحلق. اهـ الكتاب وال تكذبوهم، فإما أن تصدقوا بباطل، 

(  اختلف يف حد اِلرفوع فاِلشهور 4/051تعاىل يف توضيح األفكار) الصنعاِن قال اإلمام  (4)

: قوال له أو فعال ،قلت: أو تقريرا أو مها كام قررناه يف حوايش رشح أنه ما أضيف إىل النبي 

سواء اتصل إسناده أم ال فعىل هذا  غاية السول ،سواء أصافه إليه صحايب أو تابعي أو من بعدمها

 التفسري يدخل فيه اِلتصل واِلرسل واِلنقطع واِلعضل واِلعلق أيضا لعدم اشرتاط االتصال.اهـ

 يف ]س[ و ]ح[ : اِلتصل. 

( : وهو ينفي اإلرسال واالنقطاع، ويشمل 22تعاىل يف االختصار ) ابن كثري قال اإلمام   (4)

 ِلوقوف عىل الصحايب أو من دونه. اهـ ، واِلرفوع إىل النبي 

 ( :4/527تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ  (1)

وأما احلاكم وغريه ففرقوا بني اِلسند واِلتصل واِلرفوع، بأن اِلرفوع ينظر إىل حال اِلتن مع 

كان مرفوعا سواء اتصل سنده أم -  -قطع النظر عن اإلسناد، فحيث صح إضافته إىل النبي

. ومقابله اِلتصل؛ فإنه ينظر إىل حال السند مع قطع النظر عن اِلتن سواء كان مرفوعا أو ال
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 .-  -هو ما اتصل َسنَُده بذكِر النبي  

وإن كان يف أثناِء َسنَِده انقطاع  -  -وقيل : َيدُخُل يف اِلسند كله ما ُذكَِر فيه النبيه 

(4)
. 

 الشاّذ -44
هو ما خالف راويه الثقاِت 

(0)
، أو 

(4)
دِ   ه انَفَرد به من ال َُيتِمُل حاُله قبوَل تفره

(1)
. 

                                                                                                                            

موقوفا. وأما اِلسند فينظر فيه إىل احلالني معا، فيجتمع رشطا االتصال والرفع، فيكون بينه وبني 

كل من الرفع واالتصال عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل وال 

 هـعكس فيهام.ا

هذا "(: واُِلْسنَُد يف قول أهل احلديث: 451تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ   (4)

كاجِلنس. َوَقْويل:  "مرفوع"هو: مرفوُع صحايٍب بسنٍد ظاهُرُه االتصال. َفَقْويل:  "حديٌث مسنٌد 

؛ فإنه مرَسٌل، أو َمْن دونه؛  "صحايبٍ " ٌق. كالفصل، خَيْرج به ما َرَفَعُه التابعيه فإنه معَضٌل، أو معلَّ

، خَيْرج به ما ظاهُرُه االنقطاع، وَيْدخل ما فيه االحتامل، وما يوجد فيه "ظاهُرُه االتصال"َوَقْويل: 

، كعنعنة اِلدلِّس،  حقيقُة االتصاِل، ِمن باِب األَوىل. وُيْفَهم من التقييد بالظهور أنَّ االنقطاَع اْلفيَّ

 واِلعارِصِ 

ُجوا اِلسانيد الذي مل َيْثُبْت  ِرُج احلديث عن كونه مسنَدًا؛ إلطباق األئمة الذين َخرَّ ُلِقيهه  ال خُيْ

ث عن شيٍخ َيْظهر سامُعُه "عىل ذلك. وهذا التعريف موافٌِق لقول احلاكم: اِْلُْسنَد:  ما رواه اِلحدِّ

 .اهـ"منه، وكذا شيخه عن شيخه، متِصاًل إىل صحايٍب إىل رسول اهلل 

 ط  يف هذا الراوي أن يكون مقبوال يعني من رجال احلديث الصحيح أو احلسن.ويشرت   (0)

( أن الشاذ: ما رواه اِلقبول خمالفًا ِلَِْن هو َأوىل 32تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ 

 منه، وهذا هو اِلعتمد يف تعريف الشاذ، بحَسِب االصطالح.اهـ

 يف ]س[ و ]ح[ : أو ما. 

( :فالصدوق إذا تفرد بيشء ال متابع له 4/371تعاىل يف النكت ) ابن حجر حلافظ قال ا  (1)

وال شاهد ومل يكن عنده من الضبط ما يشرتط يف حد الصحيح واحلسن، فهذا أحد قسمي الشاذ 
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 املنَكر : -44 
وهو ما انفرد الراوي الضعيُف به

(4)
. وقد ُيَعده تفرد

(0)
ُدوِق منَكرًا.  الصَّ

(4)
 

                                                                                                                            

فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد يف شذوذه، وربام سامه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك 

ه خالف من هو أرجح منه يف الثقة والضبط، فهذا القسم الثاِن من الشاذ الرتبة يف الضبط، لكن

 وهو اِلعتمد يف تسميته. اهـ 

 وهناك أربعة أقوال يف تعريف اِلنكر: (4)

( :فقد أطلق اإلمام أمحد والنسائي 4/371تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ 

لكن حيث ال يكون اِلتفرد يف وزن من ُيكم وغري واحد من النقاد لفظ اِلنكر عىل جمرد التفرد، 

 حلديثه بالصحة بغري عاضد يعضده. اهـ 

 (:375تعاىل يف الصفحة ) ابن حجر قال احلافظ و

وأما ما انفرد اِلستور أو اِلوصوف بسوء احلفظ أو اِلضعف يف بعض مشاخيه دون بعض بيشء 

د يف إطالق كثري من أهل احلديث. ال متابع له وال شاهد فهذا أحد قسمي اِلنكر، وهو الذي يوج

وإن خولف يف ذلك، فهو القسم الثاِن وهو اِلعتمد عىل رأي األكثرين. فبان اهذا فصل اِلنكر من 

. وقد ذكر  -واهلل أعلم  -الشاذ وأن كال منهام قسامن َيمعهام مطلق التفرد أو مع قيد اِلخالفة

يث اِلحدث إذا ما عرضت روايته وعالمة اِلنكر يف حد"مسلم يف مقدمة صحيحه ما نصه: 

للحديث عىل رواية غريه من أهل احلفظ والرىض خالفت روايته روايتهم، أو مل تكد توافقها، فإذا 

. قلت : فالرواة "كان األغلب من حديثه كذلك كان مهجور احلديث غري مقبوله وال مستعمله

لم تسمى منكرة. وهذا هو اِلختار اِلوصوفون اهذا هم اِلرتوكون. فعىل هذا رواية اِلرتوك عند مس

  .اهـــ-واهلل أعلم  -

 يف ]س[ و ]ح[ : مفرد. 

( :عبارة شيخ اإلسالم يف النخبة فإن خولف 044تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام   (4)

الراوي بأرجح يقال له اِلحفوظ ومقابله يقال له الشاذ وإن وقعت اِلخالفة مع الضعف فالراجح 

 ل له اِلعروف ومقابله يقال له اِلنكر.اهـيقا

( : ومن الواضح أن سبب رد 57تعاىل يف كتابه صالة الرتاويح ) األلباِن قال الشيخ 

العلامء للشاذ إنام هو ظهور خطأها بسبب اِلخالفة اِلذكورة وما ثبت خطأه فال يعقل أن يقوى به 
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 الغريب : -45 
ِضده اِلشهور 

(4)
. 

نَد .  فتارًة ترجُع غرابُته إىل اِلتن ، وتارًة إىل السَّ

فالغريُب 
(0)

عىل ما َصحَّ ، وعىل ما مل يصّح  صادق 
(4)

،
(4)

ُد يك  وُن ِلا اْنَفَرَد به والتفره

َد به عن شيٍخ معنيَّ ، كام يقال مل َيرِوه عن سفيان  الراوي إسنادًا أو متنًا ، ويكوُن ِلا َتَفرَّ

إال ابُن َمْهِدي ، ومل َيرِوه عن ابن جريج إال ابُن اِلبارك 
(0)

. 

                                                                                                                            

يعتد به وال يستشهد به بل إن وجوده وعدمه  رواية أخرى يف معناها فثبت أن الشاذ واِلنكر مما ال

 سواء .اهـ

 يعني لغة وإال فالغريب واِلشهور من أنواع اآلحاد ومقابله اِلتواتر. (4)

الذي تفرد به راو سواء  ( : والغريب 425تعاىل يف السري احلثيث ) مقبل قال الشيخ 

صدق عليها اآلحاد. واألحاد هو .والعزيز واِلشهور ،كلها هذه ي -أكان يف اِلتن أم يف السند 

:الذي مل يروه مجاعة عن مجاعة يستحيل يف العادة تواطؤهم عىل الكذب ويستندون إىل يشء 

حمسوس ،أما إذا رواه مجاعة عن مجاعة يستحيل يف العادة تواطؤهم عىل الكذب ويستندون إىل 

 يشء حمسوس فهو اِلتواتر.اهـ

: ما َلُه -وهو أول أقسام اآلحاد-(: والثاِن 13) تعاىل يف النزهة ابن حجر قال احلافظ 

َي بذلك لوضوحه، وهو  طرٌق حمصورٌة بأكثَر ِمن اثنني، وهو اِلشهور عند اِلحدثني. ُسمِّ

َي بذلك النتشاره، ِمن )فاض اِلاُء َيِفيض فيضًا(،  اِلستفيض عىل رأِي مجاعٍة ِمن أئمِة الفقهاء، ُسمِّ

واِلشهور، بأّن اِلستفيض يكون يف ابتدائه وانتهائه سواء، واِلشهور ومنهم َمْن غاير بني اِلستفيض 

َي بذلك إّما لقلِة  أعمه من ذلك...والثالث: الَعِزيز: وهو أن ال َيرِوَيه أقله ِمن اثنني عن اثنني. وُسمِّ

، َأْي َقِوَي بمجيئه من طريٍق أخرى.اهـ  وجوِدِه، وإّما لكونه َعزَّ

 لغريب.يف ]س[ و ]ح[ : وا 

 (: 027تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  (4)
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 (4)امُلَسْلَسل : -42 
ما كان َسنَُده عىل ِصفٍة واحدٍة يف طبقاته

(1)
ِسَل بَسِمعُت . كام ُسلْ  

(5)
، 

                                                                                                                            

) وإن مل خيالف الراوي ( بتفرده غريه وإنام روى أمرا مل يروه غريه فينظر يف هذا الراوي اِلنفرد 

) فإن كان عدال حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا وإن مل يوثق بضبطه ومل يبعد عن درجة 

 د كان شاذا منكرا مردودا.اهـالضابط كان حسنا وإن بع

 (:4/032تعاىل يف اليواقيت والدرر ) اِلناوي قال اإلمام  (4)

واعلم أن الغرائب وإن انقسمت إىل الصحة واحلسن والضعيف لكن الغالب عليها عدم 

الصحة ، فال يعمل بأكثرها إال يف الفضائل ، وهلذا كره مجع من األئمة تتبع الغرائب فقال أمحد : 

 كتبوها فإهنا مناكري ، وعامتها يف الضعيف . اهـ ال ت

( :الغريب والفرد مرتادفان لغًة واصطالحًا، 33تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ   (0)

ته، فالفرُد أكثر ما ُيْطلقونه عىل  إال أن أهَل االصطالح غايروا بينهام من حيُث كثرة االستعامل وقِلَّ

ثر ما ُيْطلقونه عىل الفرد النسبي، وهذا ِمن حيث إطالق االسم عليهام، الفرد اِلطلق، والغريب أك

د به فالن ، أو  قون، فيقولون يف اِلطلق والنسبي تفرَّ وأما ِمن حيُث استعامهلم الفعل اِلشتق فال ُيَفرِّ

 أغرب به فالن.اهـ

انيد وهو : ( :التسلسل من نعوت األس474تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام   (4)

 عبارة عن تتابع رجال اإلسناد وتواردهم فيه واحد ا بعد واحد عىل صفة أو حالة واحدة.اهـ 

 (: ومن فوائده زيادة الضبط.اهـ43تعاىل يف التقريب والتيسري ) النووي قال اإلمام 

رى ( :  للرواة تارة وللرواية تارة أخ137تعاىل  يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام    (1)

،وصفات الرواة وأحواهلم أيضا ،إما أقوال أو أفعال أو مها معا ،وصفات الرواية إما أن تتعلق 

 بصيغ األداء أو بزمنها أو مكاهنا. اهـ 

 تعاىل يف اِلعرفة : احلاكم قال اإلمام .   (5)

ذي النوع العارش من هذه العلوم معرفة اِلسلسل من األسانيد فإنه نوع من السامع الظاهر ال 

ال غبار عليه ،ومثاله ما سمعت أبا احلسني بن عيل احلافظ يقول سمعت عيل بن سامل اإلصبهاِن 

يقول سمعت أبا سعيد ُييى بن حكيم يقول سمعت عبد الرمحن بن مهدي يقول سمعت سفيان 
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أو كام ُسْلِسَل باألوليَّة إىل ُسْفَيان  
(4)

. 

ة اِلسلسالِت واِهية ، وأكُثرها باطِلٌة ، لكذِب ُرواهتا . وأقواها اِلَُسْلَسُل بقراءة  وعامَّ

سورة
(0)

ّف   الصَّ
(4)

، واِلسلَسُل بالدمشقيني  
(1)

باِلرصيني ، واِلسلَسُل 
(4)

، واِلسلَسُل  

ِدين إىل ابن ِشهاب باِلحمَّ
(0)

. 

                                                                                                                            

الثوري يقول سمعت أبا عون الثقفي يقول سمعت عبد اهلل بن شداد يقول سمعت أبا هريرة 

 وضوء مما مست النار(.اهـيقول : ) ال

.  وهو حديث أخرجه اإلمام الرتمذي و اإلمام أمحد وغريهم ، كلهم من طريق: سفيان بن عيينة  (4)

عن عمرو بن دينار عن أيب قابوس عن عبد اهلل بن عمرو قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و 

سلة الصحيحة )رقم احلديث األلباِن يف السلقال الشيخ سلم: )الرامحون يرمحهم الرمحن(. 

( من هذا الوجه مسلسال بقول الراوي :  4/  53)  "العشاريات  "( : و رواه العراقي يف 305

 اهـ"و هو أول حديث سمعته منه  "

 قلنا : احلديث صحيح واهذه السلسلة ضعيف جلهالة أيب قابوس. 

 يف ]م[: بقراءة ،والصواب ما أثبتنا يف ]س[ و ]ح[. 

 (:0/021تعاىل يف اليواقيت والدرر ) اِلناوي ل اإلمام قا (4)

وقلام يسلم من خلل يف التسلسل . وقد يقع التسلسل يف معظم اإلسناد ال يف كله فتنقطع 

السلسلة يف وسطه أو آخره كحديث اِلسلسل باألولية وهو حديث عبد اهلل بن عمرو : الرامحون 

ىل سفيان بن عيينه فقط وانقطعت فيمن فوقه هذا هو يرمحهم الرمحن . فإن السلسلة فيه تنتهي إ

 الصحيح ومن رواه مسلسال من أوله إىل منتهاه فقد وهم. قال )يعني احلافظ ابن حجر 

 تعاىل(: وأصح مسلسل يروي يف الدنيا اِلسلسل بقراءة سورة الصف .اهـ

م عن اهلل تبارك عن جربيل عليه السل وهو حديث أيب ذر ريض اهلل عنه عن رسول اهلل   (1)

 "يا عبادي إِن حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرما فال تظاِلوا... "وتعاىل أنه قال : 

 تعاىل. رواه اإلمام مسلم 

( :هذا حديث صحيح ، رويناه يف صحيح 140تعاىل يف األذكار ) النووي قال اإلمام  

نه كلهم دمشقيون ، ودخل أبو ذر ريض مسلم وغريه ، ورجال إسناده مني إىل أيب ذر ريض اهلل ع
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 : (4)امُلَعَنعن -48 
ما إسناُده فالُن عن فالن

(4)
 . 

                                                                                                                            

اهلل عنه دمشق ، فاجتمع يف هذا احلديث مجل من الفوائد. منها صحة إسناده ومتنه ، وعلوه 

وتسلسله بالدمشقيني ريض اهلل عنهم وبارك فيهم. ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد 

وهلل احلمد. روينا عن اإلمام  عظيمة يف أصول الدين وفروعه واآلداب ولطائف القلوب وغريها ،

 تعاىل قال : ليس الهل الشام حديث أرشف من هذا احلديث.اهـ أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل 

وهو حديث البطاقة اِلشهورة أخرجه اإلمام الرتمذي والنسائي رمحهام اهلل تعاىل وغريمها وهو   (4)

 حديث صحيح.

( : احلديث الثالث مسلسل باِلرصيني : 350تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  

أخربِن شيخنا اإلمام الشمني بقراءيت عليه غري مرة أنا أبو طاهر بن الكوبك ح وقرئ عىل أم 

الفضل بنت حممد اِلرصية وأنا شيخ اإلسالم أبو حفص البلقيني وحممد ومريم ولدا أمحد ابن 

اِليدومي أنا أبو عيسى بن عالق أنا أبو  إبراهيم سامعا قالوا كلهم أنا أبو الفتح حممد بن حممد

القاسم هبة اهلل بن عيل البوصريي ثنا أبو صادق مرشد بن ُييى أنا أبو احلسن عيل بن عمر 

الصواف ثنا أبو القاسم محزة بن حممد احلافظ أنا عمران بن موسى بن محيد الطبيب ثنا ُييى بن 

ُييى اِلعافري عن أيب عبد الرمحن اْلتيل أنه عبد اهلل بن بكري حدثني الليث بن سعد عن عامر بن 

يصاح برجل من أمتي "قال سمعت عبد اهلل بن عمرو يقول قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم :

 "عىل رءوس اْلالئق يوم القيامة فتنرش له تسعة وتسعون سجال كل سجل منها مد البرص....

رو كلهم مرصيون واهلل سبحانه وتعاىل ورجال اإلسناد الذي سقناه مني إىل عبد اهلل بن عم

 أعلم.اهـ

تعاىل حدثني حممد بن خالد حدثنا حممد بن وهب بن عطية الدمشقي  البخاري قال اإلمام    (0)

حدثنا حممد بن حرب حدثنا حممد بن الوليد الزبيدي أخربنا الزهري عن عروة بن الزبري عن 

ن النبي صىل اهلل عليه و سلم رأى يف بيتها زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة ريض اهلل عنها أ

 . اهـ "اسرتقوا هلا فإن اها النظرة  "جارية يف وجهها سفعة فقال : 

( : 4/024تعاىل  يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام وهو اسم اِلفعول من عنعن،  (4)  

 خبار أو السامع. اهـوالعنعنة فعللة من عنعن احلديث إذا راوه بعن من غري بيان للتحديث أو اإل
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ومن 
(0)

الناس من قال : ال َيْثُبُت حتى َيِصحَّ لقاُء الراوي لشيخه 
(4)

يومًا ّما ، ومنهم  

د إمكا ِقّي ، وهو مذَهُب ُمْسلممن اكَتَفى بمجرَّ  ن الله
(1)

عىل خمالِِفه وقد باَلَغ يف الرد
(5)

 . 

ُط أنتيقّ ثم بتقدير  سًا ، فإن مل يكن ال يكون الراوي عن شيِخِه ُمَدل ن اللقاء ، ُيشرَتَ

ُل عىل السامع ال ، فإن كان ُمَدّلسًا ، فاألظهُر أنه ال ُيممحلناه عىل االتص
(3)

 .
(7)

 

                                                                                                                            

(: ما روى بقال أو بعن أو بأن وكذا 4/042تعاىل  يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام .  (4)

 ذكر وفعل وحدث وكان يقول وما جانسها فكلها سواء.اهـ

 يف ]س[ و ]ح[ : فمن. 

 يف ]س[ و ]ح[ : بشيخه. 

( : وهذه اِلسألة فيها 414 رشح العلل الرتمذي )تعاىل  يف ابن رجب احلنبيل قال اإلمام .  (1)

اختالف معروف بني العلامء ، وقد أطال القول فيها مسلم يف مقدمة كتابه ، واختار أنه تقبل 

العنعنة من الثقة غري اِلدلس عمن عارصه وأمكن لقيه له ، وال تعترب اِلعرفة باجتامعهام والتقائهام. 

ة بلقائهام واجتامعهام ، وأنه ال تقبل العنعنة من الثقة عمن مل وذكر عن بعضهم أنه اعترب اِلعرف

يعرف أنه لقيه واجتمع به . ورّد هذا القول عىل قائله ردًا بليغًا ، ونسبه إىل خمالفة اإلمجاع يف ذلك 

... وقد طرد بعض اِلتأخرين من الظاهرية ونحوهم هذا األصل ، وقال : كل خرب ال يرصح فيه 

 ُيكم بالتصاله مطلقًا . اهـ   بالسامع فإنه ال

( : وأما مجهور اِلتقدمني 411تعاىل  يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام   (5)

 فعل ما قاله ابن اِلديني والبخاري ، وهو القول الذي أنكره مسلم عىل من قاله. اهـ 

ة اِلعارِصِ حممولٌة عىل السامع، ( : وعنعن474تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ    (3)

ِة إال  بخالف غري اِلعارص فإهنا تكون مرَسلًة أو منقطعًة، فرْشُط محلها عىل السامع ثبوت اِلعارَصَ

 ِمن اَِلّدلِّس فإهنا ليست حممولة عىل السامع. اهـ 

وصوفني تعاىل اِلدلسني يف كتابه )تعريف أهل التقديس بمراتب اِل . وقسم احلافظ ابن حجر  (7)

بالتدليس( إىل مخس طبفات، وقبل تدليس الطبقة األوىل والثانية ولو أتوا بصيغة )عن( ورّد 

تعاىل من كتاب جامع التحصيل يف أحكام اِلراسيل لإلمام العالئي  الباقي وقد استفاد احلافظ 

 تعاىل. 
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ُس عن شيِخه ذا تدليٍس عن الثقات فال بأسثم إن كان اِلدل 
(4)

 ، وإن 

فإذا قال الوليدكان ذا تدليٍس عن الضعفاِء فمردود. 
(0)

أو َبِقيَّة 
(4)

: عن األوزاعي ،  

ام  ساِن كثريًا عن اهَلْلَكى ، وهلذا َيتَّقي أصحاُب ) الصحاح (ُيدلّ فواٍه ، فإهنَّ
(0)

حديَث  

 عن ابن ُجَريج ، أو عن األوزاعي جتنَّبوه . لوليد ، فام جاء إسناُده بِِصيغةا

                                                                                                                            

 ( :30تعاىل يف تعريف أهل التقديس) ابن حجر قال احلافظ ف

راتب: األوىل من مل يوصف بذلك إال نادرا  كيحيى بن سعيد األنصاري وهم عىل مخس م

،الثانية من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا له يف الصحيح إلمامته وقلة تدليسه يف جنب ما روى 

كالثوري أو كان ال يدلس إال عن ثقة كابن عيينة ،الثالثة من أكثر من التدليس فلم ُيتج األئمة 

ام رصحوا فيه بالسامع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأيب من أحاديثهم إال ب

الزبري اِلكي ،الرابعة من اتفق عىل أنه ال ُيتج بشئ من حديثهم إال بام رصحوا فيه بالسامع لكثرة 

تدليسهم عىل الضعفاء واِلجاهيل كبقية بن الوليد ،اْلامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس 

 لو رصحوا بالسامع إال أن يوثق من كان ضعفه يسريا كابن هليعة.اهـفحديثهم مردود و

(: الثانية: من أكثر األئمة من إخراج 0/342تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ .  (4)

حديثه إما إلمامته أو لكونه قليل التدليس يف جنب ما روى من احلديث الكثري أو أنه كأن ال 

الرضب: إبراهيم بن زيد النخعي وإسامعيل بن أيب خالد وبشري بن يدلس إال عن ثقة. فمن هذا 

 مهاجر واحلسن بن ذكوان واحلسن البرصي. اهـ 

 تعاىل يف التقريب :  ابن حجر قال احلافظ    (0)

 الوليد بن مسلم القريش موالهم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية.

 تعاىل يف التهذيب :  وقال 

قال مؤمل بن إهاب عن أيب مسهر كان الوليد بن مسلم ُيدث حديث األوزاعي عن و

الكذابني ثم يدلسها عنهم وقال صالح بن حممد سمعت اهليثم ابن خارجة يقول :قلت للوليد 

:قد أفسدت حديث األوزاعي ،قال: كيف ،قلت :تروي عن األوزاعي عن نافع وعن األوزاعي 

ك يدخل بني األوزاعي وبني نافع عبداهلل بن عامر وبينه وبني عن الزهري وُييى بن سعيد وغري

الزهري إبراهيم بن مرة وغريمها فام ُيملك عىل هذا ،قال أنبل األوزاعي عن هؤالء ،قلت :فإذا 
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ث ، فإنِّ أولئك األئمة كالبخاري وأيب حاتم وهذا يف زماننا َيْعرُسُ نقُده عىل اِلحدِّ  

وأيب داود ، عاَينُوا األصول ، وَعَرفوا ِعَلَلها
(4)

ا نحن فطاَلْت علينا األسانيُد ،   ، وأمَّ

                                                                                                                            

روى االوزاعي عن هؤالء وهؤالء وهم ضعفاء أحاديث مناكري فاسقطتهم أنت وصريهتا من 

 اعي ،قال فلم يلتفت إىل قويل. اهـ   رواية األوزاعي عن الثقات ضعف األوز

 تعاىل يف التقريب :  ابن حجر قال احلافظ    (4)

 بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكالعي أبو ُيمد صدوق كثري التدليس عن الضعفاء.

 تعاىل يف التهذيب :  وقال 

روى عن أقوام  وقال أبو أمحد احلاكم ثقة يف حديثه إذا حدث عن الثقات ال يعرف لكنه ربام

مثل األوزاعي والزبيدي وعبيد اهلل العمري أحاديث شبيهة باِلوضوعة أخذها عن حممد بن 

عبدالرمحن ويوسف بن السفر وغريمها من الضعفاء ويسقطهم من الوسط ويروهيا عن من 

 حدثوه اها عنهم.اهـ

 يف ]س[ و ]ح[ : الصحاح. 

ة احلفاظ يف ترمجة الشعراِن : فباهلل عليك يا شيخ ارفق تعاىل يف تذكر الذهبي قال اإلمام    (4)

بنفسك والزم اإلنصاف وال تنظر إىل هؤالء احلفاظ النظر الشزر وال ترمقنهم بعني النقص وال 

تعتقد فيهم أهنم من جنس حمدثي زماننا حاشا وكال فام يف من سميت أحد وهلل احلمد إال وهو 

يف كبار حمدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك يف اِلعرفة فإِن  بصري بالدين عامل بسبيل النجاة وليس

أحسبك لفرط هواك تقول بلسان احلال إن أعوزك اِلقال: من أمحد وما ابن اِلديني وأي يشء أبو 

زرعة وأبو داود هؤالء حمدثون وال يدرون ما الفقه ما أصوله وال يفقهون الرأي وال علم هلم 

ال خربة هلم بالربهان واِلنطق وال يعرفون اهلل تعاىل بالدليل وال هم من بالبيان واِلعاِن والدقائق و

فقهاء اِللة فاسكت بحلم أو انطق بعلم فالعلم النافع هو النافع ما جاء عن أمثال هؤالء ولكن 

نسبتك إىل أئمة الفقه كنسبة حمدثي عرصنا إىل أئمة احلديث فال نحن وال أنت، وإنام يعرف 

ذو الفضل، فمن اتقى اهلل راقب اهلل واعرتف بنقصه، ومن تكلم باجلاه الفضل ألهل الفضل 

 وباجلهل أو بالرش فأعرض عنه وذره يف غيه فعقباه إىل وبال. نسأل اهلل العفو والسالمة. اهـ 

تعاىل يف تذكرة احلفاظ يف ترمجة  أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلسامعييل:  الذهبي قال اإلمام 

به  -ريض اهلل عنه-نف الصحيح وأشياء كثرية، من مجلتها مسند عمر وله معجم مروي، وص هذَّ
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نَة   وُفِقَدْت العباراُت اِلتيقَّ
(4)

اخُل  ، وبمثِل هذا ونحِوه َدَخل الدَّ
(0)

فِِه عىل احلاكم يف َترَص  

يف )) اِلستدرك (( 
(4)

. 

 : (4)التدليس -47
ما رواه الرجل عن آَخر ومل َيسمعه منه

(4)
، أو مل ُيدركه 

(0)
 . 

                                                                                                                            

يف جملدين طالعته وعلقت منه وابتهرت بحفظ هذا اإلمام وجزمت بأن اِلتأخرين عىل إياس من 

 أن يلحقوا اِلتقدمني يف احلفظ واِلعرفة. اهـ 

الناس يف هذه إالعصار (: أعرض 454تعاىل يف  التقييد واإليضاح ) العراقي قال احلافظ  (4)

اِلتأخرة عن اعتبار جمموع ما بينا من الرشوط يف رواة احلديث ومشاخيه فلم يتقيدوا اها يف رواياهتم 

لتعذر الوفاء بذلك عىل نحو ما تقدم وكان عليه من تقدم ووجه ذلك: ما قدمنا يف أول كتابنا هذا 

 نيد واِلحاذرة من انقطاع سلسلتها.من كون اِلقصود اِلحافظة عىل خصيصة هذه األمة يف األسا

 يف ]س[ و ]ح[ : الدخل.   (0)

 ( : مل يقع احلاكم 4/5تعاىل يف رجال احلاكم يف اِلستدرك ) مقبل الوادعي قال الشيخ   (4)

 خلل يف األحاديث ولكن يف أحكامه عليها. اهـ 

 (:330تعاىل يف التنكيل ) اِلعلمي اليامِن قال اإلمام و

ت له يف )اِلستدرك( عدة أوهام من هذا القبيل َيزم اها فيقول يف الرجل : قد أخرج له وقد رأي

مسلم ، مثال ، مع أن مسلام إنام أخرج لرجل آخر شبيه اسمه ، يقول يف الرجل : فالن الواقع يف 

إنام السند هو فالن بن فالن . والصواب أنه غريه . لكنه مع هذا كله مل يقع خلل ما يف روايته ألنه 

كان ينقل من أصوله اِلضبوطة ، وإنام وقع اْللل يف أحكامه فكل حديث يف اِلستدرك فقد سمعه 

احلاكم كام هو ،وهذا هو القدر الذي ُتصل به الثقة ، فأما حكمه بأنه عىل رشط الشيخني ، أو أنه 

هذا قد وقع صحيح ، أو أن فالنا اِلذكور فيه صحأيب ، أو أنه هو فالن بن فالن ، ونحو ذلك ، ف

 فيه  كثري من اْللل . اهـ 

 يف ]س[ و ]ح[ : اِلدلس.  



       

 

66 

 

 كتااا اململقظة  ااا مل

 

 

ملماااا ذملقلــيااااااا ململلإل

 

ح  فإن رَصَّ
(4)

اب ، وإن قال : عن ، احُتِمَل ذلك ، وُنظَِر يف   ثنا ، فهذا كذَّ وقال : حدَّ

رناه  طبِقتِه هل ُيدِرُك من هو فوَقُه ؟ فإن كان َلِقَيه فقد قرَّ
(1)

، وإن مل يكن َلِقَيه فأمكن أن 

د  ه ، فهو حمله ترده يكون ُمعارِصَ
(4)

، وإن مل ُيمكِن فمنقطِع
(0)

، كقتادة عن أيب هريرة 
(4)

 . 

                                                                                                                            

(: فمن تلك 5/134تعاىل يف بيان الوهم واإلهيام ) ابن القطان الفايس قال احلافظ .  (4)

األحوال ، التدليس ، ونعني به أن يروي اِلحدث عمن قد سمع  منه ما مل يسمع منه ، من غري أن 

 اهـ  يذكر أنه سمعه منه .

 ( 442تعاىل يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام 

 فمن كان مدلسًا : ُيدث عمن رآه بام مل يسمعه منه. 

 ( : هذا يسمى اإلرسال اْلفي. اهـ 443تعاىل يف السري احلثيث  ) مقبل الوادعي قال الشيخ   (0)

 ( :0/304تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ و

ال خالف بني أهل العلم أن ":  -يف باب اِلرسل من كتابه الكفاية  -قال اخلطيب قد و

إرسال احلديث الذي ليس بمدلس وهو: رواية الراوي عمن مل يعارصه أو مل يلقه، ثم مثل لألول 

 وللثاِن بسفيان الثوري وغريه عن الزهري. -  -بسعيد بن اِلسيب وغريه عن النبي 

. انتهى. فقد بني اْلطيب يف ذلك أن من روى "اجلميع عندنا واحد واحلكم يف"ثم قال: 

عمن مل يثبت لقيه ولو عارصه أن ذلك مرسل ال مدلس. والتحقيق فيه التفصيل وهو: أن من ذكر 

بالتدليس أو اإلرسال إذا ذكر بصيغة اِلومهة عمن لقيه، فهو تدليس، أو عمن أدركه ومل يلقه فهو 

 يدركه فهو مطلق اإلرسال. اهـ   اِلرسل اْلفي، أو عمن مل

 يف ]س[ و ]ح[ : رّصح باالتصال. 

( : وما قاله ابن اِلديني 414تعاىل يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام  (1)

والبخاري هو مقتَض كالم أمحد وأيب زرعة وأيب حاتم وغريهم من أعيان احلفاظ بل كالمهم يدل 

السامع فإهنم قالوا يف مجاعة من األعيان ثبتت هلم الرواية عن بعض الصحابة  عىل اشرتاط ثبوت

وقالوا مع ذلك مل يثبت هلم السامع منهم فرواياهتم عنهم مرسلة منهم األعمش وُييى بن أيب كثري 

وأيوب وابن عون وقرة بن خالد رأوا أنسا ومل يسمعوا منه فرواياهتم عنه مرسلة كذا قاله أبو 

  حاتم. اهـ
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وُحْكُم ) قال ( : ُحكُم ) عن ( 
(1)

  . 

وهلم يف ذلك أغراض
(5)

 : 

                                                                                                                            

( : وقد أطال القول فيها 414تعاىل يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام  (4)

مسلم يف مقدمة كتابه ، واختار أنه تقبل العنعنة من الثقة غري اِلدلس عمن عارصه وأمكن لقيه له 

 ، وال تعترب اِلعرفة باجتامعهام والتقائهام . اهـ 

( : ُيْدَرُك بعدم التالقي بني الراوي وشيِخه، 40تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ    (0)

ه، أو أدركه لكن، مل َيتمعا، وليست له منه إجازٌة، وال ِوَجادة. وِمْن َثم،  بكونه مل ُيْدِرْك َعرْصَ

نِِه ُتريَر مواليِد الرواِة ووفِّياهِتم، وأوقاِت طلبهم وارُتاهل م. وقد اْفَتَضح اْحتِْيَج إىل التاريخ؛ لَِتَضمه

َعْوا الرواية عن شيوٍخ ظهَر بالتاريخ كِذُب دعواهم. اهـ   أقواٌم ادَّ

( 34تعاىل يف التهذيب : قال عمرو بن عيل ولد )يعني قتادة( سنة ) ابن حجر قال احلافظ  (4)

مات أبو "تعاىل : قال ابن عيينة عن هشام بن عروة:  ومات سنة سبع عرشة ومائة. وقال 

 ، وفيها أرخه خليفة وعمرو بن عيل وأبو بكر ومجاعة.اهـ"عائشة سنة سبع ومخسنيهريرة و

 قلنا: فتبني من هذا حصول االنقطاع.

 يعنى أهنام من صيغة التدليس إال أّن )عن( أرفع من )قال( كام سيأيت بياهنا يف باب ألفاظ األداء.  (1)

 ( : التدليس وهو قسامن.1تعاىل يف التقريب والتيسري ) النووي قال اإلمام  (5)

األول: تدليس اإلسناد بأن يروي عمن عارصه ما مل يسمعه منه مومهًا سامعه قائاًل: قال فالن 

 ،أو عن فالن ونحوه وربام مل يسقط شيخه وأسقط غريه ضعيفًا أو صغريًا ُتسينًا للحديث.

 يعرف، أما األول الثاِن: تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بام ال

فمكروه جدًا ذمه أكثر العلامء، ثم قال فريق منهم: من عرف به صار جمروحًا مردود الرواية وإن 

بني السامع، والصحيح التفصيل، فام رواه بلفظ حمتمل مل يبني فيه السامع فمرسل وما بينه فيه، 

مها من هذا الرضب كسمعت، وحدثنا، وأخربنا وشبهها فمقبول حمتج به، ويف الصحيحني وغري

كثري، كقتادة، والسفيانني وغريهم، وهذا احلكم جار فيمن دلس مرة، وما كان يف الصحيحني 

وشبههام عن اِلدلسني بعن حممول عىل ثبوت السامع من جهة أخرى، وأما الثاِن فكراهته أخف 

سمة وسببها توعري طريق معرفته، وخيتلف احلال يف كراهته بحسب غرضه ككون اِلغري ال
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ثه عن اِلسمى ، لُعِرَف َضْعُفه ، فهذا َغَرض مذموم فإن كان   َح بمن َحدَّ لو رَصّ

نهة ، ومن  وِجناية ُيعاِن ذلك ُجِرَح به ، فإنَّ الديَن النصيحة عىل السه
(4)

. 

ًة وُيَكنّ وإن َفَعلُه َطَلبًا للعلو فقط ، أو إ يه هيامًا بتكثري الشيوخ ، بأن ُيسمي الشيَخ مرَّ

ذلك لٍد ال يكاُد ُيعَرف به ، وأمثالأخرى ، َوَينُْسَبه إىل َصنْعٍة أو ب
(0)

َثنا   ، كام تقوُل : حدَّ

الُبَخاريه 
(4)

ُد وَتقص،  
(1)

ثنا عيلّ من ُيبَّخ   بام وراَء النهر ُر الناس ، أو : حدَّ
(5)

، وتعني به  

                                                                                                                            

ضعيفًا، أو صغريًا، أو متأخر الوفاة، أو سمع كثريًا فامتنع من تكراره عىل صورة، وتسمح 

 اْلطيب وغريه اهذا، واهلل أعلم. اهـ 

( : وختتلف احلال يف كراهته بحسب غرضه 020تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  (4)

روايته عن الضعفاء فهو رش هذا القسم فإن كان لكون اِلغري اسمه ضعيفا فيدلسه حتى ال يظهر 

 واألصح أنه ليس بجرح. اهـ 

(: و اْلطيب احلافظ يروي يف كتبه عن أيب 434تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام  (0)

القاسم األزهري وعن عبيد اهلل بن أيب الفتح الفاريس وعن عبيد اهلل بن أمحد بن عثامن الصرييف 

ن مشاخيه . وكذلك يروي عن احلسن بن حممد اْلالل وعن احلسن بن واجلميع شخص واحد م

أيب طالب وعن أيب حممد اْلالل واجلميع عبارة عن واحد . ويروى أيضا عن أيب القاسم التنوخي 

وعن عيل بن اِلحسن وعن القايض أيب القاسم عيل بن اِلحسن التنوخي وعن عيل بن أيب عيل 

 من ذلك الكثري و اهلل أعلم. اهـ اِلعدل واجلميع شخص واحد . وله 

بخارى بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها يعرب إليها من آمل الشط وبينها وبني     (4)

 جيحون يومان من هذا الوجه.) معجم البلدان لياقوت احلموي(

 يف ]س[ و ]ح[ : وتقصد به. 

(: ومن مقاصد اِلتأخرين يف التدليس أن 4/453تعاىل يف اِلقنع ) ابن اِللقن قال اإلمام    (5)

فالن قال حدثين يذكروا لفظا مشرتكا يطلق يف اِلشهور عىل غري اِلوضع الذي أراده كام إذا 

بالعراق يريد بـ(إخيم) أو بـ(زبيد( يريد موضعا بـ)قوص( أو بـ)حلب( يريد موضعا متصال 

 حد جانبي بغداد إىل اآلخر والنهر دجلة.اهـبـ)القاهرة( أو بـ)ما وراء النهر( ويريد أنه انتقل من أ
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ثنا بَزبِيد  هنرًا ، أو َحدَّ
(4)

وص، وُتِريد موضعًا بق 
(0)

ان  ثنا بَحرَّ ، أو : حدَّ
(4)

، وُتريُد قريَة  

اِلَْرج
(1)

 ، فهذا حُمَْتَمل ، والَوَرُع ترُكه . 

ن أيب هريرة ومن أمثلة التدليس : احَلَسُن ع
(5)

مل  . ومجهوُرهم عىل أنه منقطع

يلقه
(3)

 .
(7)

وقد ُرِوَي عن احَلَسِن قال : ثنا 
(4)

َثنا : أهَل   أبو هريرة . فقيل : َعنَى بَحدَّ

بلِده 
(0)

. 

                                                 

زبيد بفتح أوله وكرس ثانيه ثم ياء مثناة من ُتت ،اسم واد به مدينة يقال هلا احلصيب ثم غلب  (4)

عليها اسم الوادي فال تعرف إال به وهي مدينة مشهورة باليمن أحدثت يف أيام اِلأمون وبإزائها 

 لدان لياقوت احلموي(ساحل غالفقة وساحل اِلندب. ) معجم الب

قوص بالضم ثم السكون وصاد مهملة وهي قبطية وهي مدينة كبرية عظيمة واسعة قصبة    (0)

 صعيد مرص... وهي رشقي النيل. ) معجم البلدان لياقوت احلموي(

وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور وهي قصبة ديار مرض بينها وبني الرها يوم وبني  (4)

 هي عىل طريق اِلوصل والشام والروم. ) معجم البلدان لياقوت احلموي(الرقة يومان و

مرج بالفتح ثم السكون واجليم وهي األرض الواسعة فيها نبت كثري َترج فيها الدواب أي  (1)

تذهب وجتيء وأصل اِلرج القلق ويقال مرج اْلاتم يف يدي مرجا إذا قلق وهي يف مواضع كثرية 

 . ) معجم البلدان لياقوت احلموي(كل مرج منها يضاف إىل يشء

تعاىل يف التهذيب :وقال شعبة قلت ليونس بن عبيد سمع احلسن  ابن حجر قال احلافظ   (5)

من أيب هريرة قال ما رآه قط وكذا قال ابن اِلديني وأبو حاتم وأبو زرعة زاد ومل يره قيل له فمن 

 أبو هريرة قال خيطئ. اهـقال حدثنا 

 طع ،والصواب ما أثبتنا يف ]س[ و ]ح[.يف ]م[: منق 

 ": قال النسائي (: 340تعاىل يف السلسلة الصحيحة )رقم احلديث  األلباِن قال الشيخ  (7)

.قلت : و هذا نص رصيح منه أنه سمعه من أيب  ": مل أسمعه من غري أيب هريرة قال احلسن 

بنفي سامعه منه ! مع أن السند تعاىل  هريرة ، و هو ثقة صادق فال أدري وجه جزم النسائي 

بعد أن ساقه يف ترمجة احلسن  "التهذيب  "يف قال احلافظ إليه صحيح عىل رشط مسلم ، و قد 

و هذا إسناد ال مطعن يف أحد من رواته و هو يؤيد أنه سمع من أيب هريرة يف اجلملة ، و قصته  ":
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ه  ي تدليُس األسامء إىل جهالةِ وقد يؤدّ   ده خرَبُ الصحيح . فهذه الراوي الثقة ، فرُيَ

َر أنَّ موضوَعه  َمْفَسَدة ، ولكنها يف غري )) جامع البخاري (( ونحِوه ، الذي َتقرَّ

للصحاح 
(4)

 صالحثنا عبُداهلل . وأراد به : ، فإنَّ الرجَل قد قال يف )) جامعه (( : حدَّ 

اِلرصي
(1)

ثنا يعقوب . وأراد به : ابَن كاِسب . ]وفيهام لنِي[ . وقال : حدَّ
(5)

 .
(4)

وبكل  

ا فيه من التزيهنحاٍل : التدليُس مناٍف لإلخالص ، ِل
(0)

 . 

                                                                                                                            

ُترر يف اختالف العلامء يف سامع . قلت : يعني أن الذي  "يف هذا شبيهة بقصته يف سمرة سواء 

احلسن من سمرة أنه سمع شيئا قليال ، فكذلك سامعه من أيب هريرة ثابت ، و لكنه قليل أيضا 

 بداللة هذا احلديث . و اهلل أعلم . اهـ 

 يف ]س[ و ]ح[ : حّدثنا. 

 وهو نظري قول احلسن )خطبنا ابن عباس(.   (0)

(: وقال )يعني عيل بن اِلديني( 33تعاىل يف ُتفة التحصيل) أبو زرعة العراقي قال اإلمام 

يف حديث احلسن خطبنا ابن عباس بالبرصة إنام هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصني 

ومثل قول جماهد قدم علينا عيل...وقال أبو حاتم مل يسمع من ابن عباس وقوله خطبنا ابن عباس 

 يعني خطب أهل البرصة.اهـ 

(: وما كان يف الصحيحني وشبههام  من 044تعاىل يف التدريب ) السيوطي ام قال اإلم (4)

الكتب الصحيحة عن اِلدلسني بـ)عن( فمحمول عىل ثبوت السامع  له من جهة أخرى وإنام 

اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة عىل طريق الترصيح بالسامع لكوهنا عىل رشطه دون 

 تلك.اهـ

(: حاصل هذا الوجه أن 4/453ىل كام توضيح األفكار )تعا الصنعاِن قال اإلمام 

الشيخني رويا عن اِلدلس ما هو ثابت عندمها من طريق غريه بالسامع إال أهنام آثرا اإلتيان برواية 

 اِلدلس جلاللته وأمانته وإن كان اإلتيان منهام باألدنى دون األعىل يف الرواية.اهـ

 بتنا يف ]س[ و ]ح[.يف ]م[: ابن صالح ،والصواب ما أث 

 سقطت من ]م[.      (5)



       

 

71 

 

 كتااا اململقظة  ااا مل

 

 

ملماااا ذملقلــيااااااا ململلإل

 

:ما ُروي عىل أوجٍه خمتلِفة (4)املضطرب ]وامُلَعلَّل[ -49 
(1)

، َفيعتله احلديث . 
(5)

 

ه واٍه ، فليس بَمْعُلول . ه الثَّْبُت عىل وجٍه ، وخُيالِفرة ، بأن َيرويَ ت الِعّلُة غرَي مؤثفإن كان

                                                                                                                            

( : يقرب منه ما يقع البخاري يف شيخه 4/445تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام  (4)

الذهيل فإنه تارة يقول حدثنا حممد وال ينسبه وتارة حممد بن عبداهلل فينسبه إىل جده وتارة حممد بن 

 قل يف موضعه حممد بن ُييى يف نظائر لذلك كثرية.اهـخالد فينسبه إىل والد جده ومل ي

( : وقد كره هذا القسم من 15تعاىل يف اختصار علوم احلديث ) ابن كثري قال اإلمام  (0)

التدليس مجاعة من العلامء وذموه. وكان شعبة أشد الناس إنكارًا لذلك، ويروى عنه أنه قال: ألن 

 أزِن أحب إيل من أن أدلس.

 الح: وهذا حممول عىل اِلبالغة والزجر.اهـقال ابن الص

 سقطت من ]م[.  

(: ومثاُل االضطراِب يف 4/011تعاىل يف رشح التبرصة والتذكرة ) العراقي قال احلافظ  (1)

كاِة ، فقال : )) إنَّ   اِلتِن ، حديُث فاطمَة بنِت َقْيٍس ، قالت : سألُت ، أو ُسئَِل النبيه  عن الزَّ

َكاِة (( . فهذا حديٌث قِد اضطرَب لفُظُه ومعناُه . فرواُه الرتمذيه هكذا من يف اِلاِل  ّقا ِسَوى الزَّ حَلَ

عبيِّ ، عن فاطمَة . ورواُه ابُن ماجه من هذا الوجِه بلفِظ : ))  يٍك ، عن أيب محزَة ، عن الشِّ روايِة رَشِ

التأويَل . وقوُل البيهقيِّ : أّنُه ال ُيفُظ  ليَس يف اِلاِل حقٌّ ِسَوى الزكاِة (( . فهذا اضطراٌب ال ُيتمُل 

هلذا اللفِظ الثاِن إسنادًا ، معارٌض بام رواُه ابُن ماجه هكذا ، واهللُ أعلُم . واالضطراُب موجٌب 

 لضعِف احلديِث اِلضطرِب إلشعاِرِه بعدِم ضبِط راويِه ، أو رواتِِه ، واهللُ أعلُم . اهـ 

ة يف األصل عىل احلديث: هل هو معلول أو ال عند ذكر احلديث وقد ذكرنا اختالف األئم  (5)  

 الصحيح.

( : فالعلل أو اِلعلول خرب ظاهره 4/073تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام 

 السالمة اطلع فيه بعد التفتيش عىل قادح. اهـ

طلقون ثم اعلم أهنم قد ي"(: قوله : 0/774تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ 

ف اِلعلول، قد يقع إىل آخره. مراده بذلك أن ما حققه من تعري "اسم العلة عىل غري ما ذكرنا...

يف كالمهم ما خيالفه، وطريق التوفيق بني ما حققه اِلصنف وبني ما يقع يف كالمهم أن اسم العلة 
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ِعَلل (( ، فلم ُيِصب ، ألنَّ وقد ساق الدارقطنيه كثريًا من هذا النمط يف )) كتاب ال 

احُلكم للثَّْبت 
(4)

. 

فإن كان الثَّْبُت أرَسَله مثاًل ، والواهي وَصَله ، فال عربة لوصلِه
(0)

رين : لضعِف ألم 

بإرسال الثَّْبت له . راويه ، وألنه معلول
(4)

 

اُظ إال ِلخالفتهم لأل ِم فيهم ، ما ضعَّفهم احُلفَّ ثبات.ثم اعلم أنَّ أكَثَر اِلتكلَّ
(1)

 

                                                                                                                            

إذا أطلق عىل حديث ال يلزم منه أن يسمى احلديث معلوال اصطالحا. إذ اِلعلول ما علته قادحة 

وإنام "ذا قال احلاكم: خفية والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غري قادحة خفية أو واضحة، وهل

 . اهـ  "يعل احلديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل

(: فعىل هذا ال يسمى احلديث اِلنقطع 0/742تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ   (4)

مثال معلوال، وال احلديث الذي راويه جمهول معلوال أو ضعيف وإنام يسمى معلوال إذ آل أمره إىل 

ونه ظاهر السالمة من ذلك. ويف هذا رد عىل من زعم أن اِلعلول يشمل كل يشء من ذلك مع ك

مردود. وإذا تقرر هذا فالسبيل إىل معرفة سالمة احلديث من العلة كام نقله اِلصنف عن اْلطيب 

أن َيمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سالمته...وهذا الفن أغمض أنواع احلديث 

به إال من منحه اهلل تعاىل فهام غايصا وإطالعا حاويا وإدراكا ِلراتب وأدقها مسلكا، وال يقوم 

الرواة ومعرفة ثاقبة، وهلذا مل يتكلم فيه إال أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم اِلرجع يف ذلك 

 ِلا جعل اهلل فيهم من معرفة ذلك، واالطالع عىل غوامضه دون غريهم ممن مل يامرس ذلك. اهـ 

 [ و ]ح[ : بوصله.يف ]س 

( : وقد تكرر يف هذا 472تعاىل يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام   (4)

الكتاب ذكر االختالف يف الوصل واإلرسال ، والوقف والرفع ، وكالم أمحد وغريه من احلفاظ 

أسنده محاد بن يدور عىل اعتبار قول األوثق يف ذلك واألحفظ أيضًا . وقد قال أمحد يف حديث 

 سلمة : )) أي شئ ينفع وغريه يرسله (( . اهـ  

( : وقد قسم 042تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام بل أسباب العلة كثرية . و (1)

احلاكم يف علوم احلديث أجناس اِلعلل إىل عرشة ونحن نلخصها هنا بأمثلتها. أحدها أن يكون 

ف بالسامع ممن روى عنه كحديث موسى بن عقبة عن سهيل السند ظاهره الصحة وفيه من ال يعر
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بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه و سلم قال من جلس جملسا فكثر فيه 

لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما 

اء إىل البخاري وسأله عنه فقال هذا حديث مليح إال أنه كان يف جملسه ذلك .فروى أن مسلام ج

معلول حدثنا به موسى بن إسمعيل ثنا وهيب ثنا سهيل عن عون بن عبد اهلل قوله وهذا أوىل ألنه 

ال يذكر ِلوسى بن عقبة سامع من سهيل، الثاِن أن يكون احلديث مرسال من وجه رواه الثقات 

ديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد احلذاء احلفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة كح

وعاصم عن أيب قالبة عن أنس مرفوعا أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم يف دين اهلل عمر احلديث، 

قال فلو صح إسناده ألخرج يف الصحيح إنام روى خالد احلذاء عن أيب قالبة مرسال ،الثالث أن 

ف بالد رواته كرواية اِلدنيني عن يكون احلديث حمفوظا عن صحايب ويروى عن غريه الختال

الكوفيني كحديث موسى بن عقبة عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه مرفوعا إِن ألستغفر اهلل 

وأتوب إليه يف اليوم مائة مرة ،قال هذا إسناد ال ينظر فيه حديثي إال ظن أنه من رشط الصحيح 

حمفوظ عن رواية أيب بردة عن األغر اِلزِن واِلدنيون إذا رووا عن الكوفيني زلقوا و إنام احلديث 

الرابع أن يكون حمفوظا عن صحايب فريوي عن تابعي يقع الوهم بالترصيح بام يقتيض صحته بل 

وال يكون معروفا من جهته كحديث زهري بن حممد عن عثامن بن سليامن عن أبيه أنه سمع رسول 

أخرج العسكري وغريه هذا احلديث يف  اهلل صىل اهلل عليه و سلم يقرأ يف اِلغرب بالطور قال

الوحدان وهو معلول أبو عثامن مل يسمع من النبي صىل اهلل عليه و سلم وال رآه وعثامن إنام رواه 

عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه وإنام هو عثامن بن أيب سليامن اْلامس أن يكون روى بالعنعنة 

يونس عن ابن شهاب عن عيل بن  وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى حمفوظة كحديث

احلسني عن رجل من األنصار أهنم كانوا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم ذات ليلة فرمى 

أن يونس مع جاللته قرص به وإنام هو عن ابن عباس حدثني قال وعلته بنجم فاستنار احلديث 

،السادس أن  رجال هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح واألوزاعي وغريهم عن الزهري

خيتلف عىل رجل باإلسناد وغريه ويكون اِلحفوظ عنه ما قابل اإلسناد كحديث عيل بن احلسني 

بن واقد عن أبيه عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه عن عمر بن اْلطاب قال قلت يا رسول اهلل مالك 

د بلغني أن ما أسند عن عيل بن خرشم حدثنا عيل بن احلسني بن واققال وعلته أفصحنا احلديث 

عمر فذكره ،السابع االختالف عىل رجل يف تسمية شيخه أو جتهيله كحديث الزهري عن سفيان 

الثوري عن حجاج بن فرافصة عن ُييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا اِلؤمن 

 ما أسند عن حممد بن كثري حدثنا سفيان عن حجاج عنقال وعلته غر كريم والفاجر خب لئيم 
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وإن كان احلديُث قد َرَواه الثَّْبُت بإسناد ، أو َوَقَفه ، أو َأرَسَله ، ورفقاؤه األثباُت  

حلواحد قد َيغلخُيالفونه ، فالعرِبُة بام اجَتَمع عليه الثقات ، فإنَّ ا ظهوُر  ط . وهنا قد ترجَّ

َغَلطِه فال تعليل ، والِعربُة باجلامعة .
(4)

 

ح احلكُم ألِحدمها عىل اآلخر وإن تساَوى الَعَدُد ، واخَتَلف احلافظاِن ، ومل يرتجَّ
(0)

  ،

ُب َيسوُق البخاريه ومسلمفهذا ا ْ الوجهنيِ  لرضَّ
(4)

 َسْوُقهام ِلا كتابيهام . وباألوىل يف 

اخَتَلفا يف لفظِِه إذا أمكن مَجُْع معناه .
(0)

 

                                                                                                                            

رجل عن أيب سلمة فذكره .الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه لكنه مل يسمع 

منه أحاديث معينة فإذا رواها عنه بال واسطة فعلتها أنه مل يسمعها منه كحديث ُييى ابن أيب كثري 

 عن أنس أن النبي صىل اهلل عليه و سلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون

رأى أنسا وظهر من غري وجه أنه مل يسمع منه هذا احلديث ثم أسند عن قال فيحيى احلديث ،

ُييى قال: حدثت عن أنس فذكره .التاسع أن تكون طريقه معروفة يروي أحد رجاهلا حديثا من 

غري تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء عىل اجلادة يف الوهم كحديث اِلنذر بن عبد 

احلزامي عن عبد العزيز بن اِلاجشون عن عبد اهلل دينار عن ابن عمر أن رسول اهلل صىل اهلل اهلل 

اللهم احلديث، قال: أخذ فيه اِلنذر طريق قال سبحانك عليه و سلم كان إذا افتتح الصالة 

فع اجلادة وإنام هو من حديث عبد العزيز ثنا عبد اهلل بن الفضل عن األعرج عن عبيد اهلل بن أيب را

عن عيل .العارش أن يروي احلديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه كحديث أيب فروة يزيد بن 

حممد ثنا أيب عن أبيه عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك يف صالته يعيد 

الصالة وال يعيد الوضوء ،قال: وعلته ما أسند وكيع عن األعمش عن أيب سفيان قال سئل جابر 

 وبقيت أجناس مل نذكرها وإنام جعلنا هذه مثاال ألحاديث كثرية. اهـ ال احلاكم قفذكره 

(: والطريق إىل معرفته مجع طرق احلديث 001تعاىل يف التدريب  ) السيوطي قال اإلمام    (4)

والنظر يف اختالف رواته و يف ضبطهم وإتقاهنم، قال ابن اِلديني :الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني 

 ه. اهـ خطؤ

ووجوه الرتجيحات تزيد عىل اِلائة (: 070تعاىل يف التقييد واإليضاح ) العراقي قال اإلمام  (0)

وقد رأيت عدها خمترصا فأبدأ باْلمسني التى عدها احلازمى ثم أرسد بقيتها عىل الوالء: األول 
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بِدله اآلخُر بثقٍة ثقًة ، ويُ مها يف اإلسناد اختالف احلافَِظنِي : أن ُيسمي أحد ومن أمثلة 

اآلخُر : عن فالن ، فُيسميَّ ذلك اِلبَهَم ، فهذا  آخر أو يقول أحُدمها : عن رجل ، ويقول

ال َيرُضه يف الصحة .
(4)

 

                                                                                                                            

الته الرابع كونه كثرة الرواة الثانى كون أحد الراويني أتقن وأحفظ الثالث كونه متفقا عىل عد

 بالغا حالة التحمل )إىل آخر كالمه(. اهــ

( : فالذي يسلكه كثري من أهل 0/740تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ 

احلديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من احلكم بصحة احلديث مطلقا، فريجعون إىل 

لطريقني بيشء من وجوه الرتجيح إلحدى الروايتني عىل األخرى، فمتى اعتضدت إحدى ا

الرتجيح حكموا هلا و إال توقفوا عن احلديث وعللوه بذلك، ووجوه الرتجيح كثرية ال تنحرص 

وال ضابط هلا بالنسبة إىل مجيع األحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنام ينهض 

 بذلك اِلامرس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات. اهـ 

 و ]ح[ : الوجهني منه. يف ]س[    (4)

(: ومثال ما وقعت العلة يف اِلتن دون 0/712تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ    (0)

اإلسناد وال تقدح فيهام ما وقع من اختالف ألفاظ كثرية من أحاديث الصحيحني إذا أمكن رد 

نوع اآليت إن شاء اهلل اجلميع إىل معنى واحد، فإن القدح ينتفي عنها. وسنزيد ذلك إيضاحا يف ال

 تعاىل.اهـ

(: فطريق اجلمع بني 714تعاىل يف فتح الباري )رقم احلديث  ابن حجر قال احلافظ و

هذه األلفاظ محل نفى القراءة عىل نفى السامع ونفى السامع عىل نفى اجلهر ويؤيده أن لفظ رواية 

ح من ذلك رواية احلسن عن منصور بن زاذان فلم يسمعنا قراءة بسم اهلل الرمحن الرحيم وأرص

أنس عند بن خزيمة بلفظ كانوا يرسون بسم اهلل الرمحن الرحيم فاندفع اهذا تعليل من أعله 

 باالضطراب كابن عبد الرب ألن اجلمع إذا أمكن تعني اِلصري إليه.اهـ

( : وقع يف كالم شيخ اإلسالم السابق أن 042تعاىل يف التدريب) السيوطي قال اإلمام  (4)

ضطراب قد َيامع الصحة ن وذلك بأن يقع االختالف يف اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو اال

ذلك ويكون ثقة فيحكم للحديث بالصحة وال يرض االختالف فيام ذكر مع تسميته مضطربا ويف 

 الصحيحني أحاديث كثرية اهذه اِلثابة.اهـ
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ا إذا اخَتَلف مجاعة  فيه ، وَأَتْوا به عىل أقواٍل عًدة ، فهذا ُيوِهُن احلديث ، وَيُدله عىل  فأمَّ

نه .أنَّ راِوَيه مل ُيتقِ 
(4)

 

َث به  واحد ، فهذا ليس بُمْعَتّل ، كأن  عىل ثالثِة أوجٍه َترجُع إىل وجهنعم لو َحدَّ

هري ، يب ، عن أيب هريرة . ويقوَل ُعَقيُل : عن عن ابن اِلّس  يقوَل مالك : عن الزه

هري ، عن أيب َسَلمة . وَيروَيه ابُن عيينة ، عن الزهري ، عن َسِعيٍد َوأيب َسَلمة مع اً الزه

(0)
. 

                                                 

راب يوجب ضعف احلديث ( :واالضط441تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام   (4)

 إلشعاره بعدم الضبط من رواته الذي هو رشط يف الصحة واحلسن. اهـ 

( : إذا قال أبو حاتم: هذا حديث 444تعاىل يف اِلقرتح ) مقبل الوادعي قال الشيخ   (0)

ضعيف، أو هذا حديث منكر، أو هذا حديث موضوع، ومل خيالفه أحد من معارصيه، أو ممن بعد 

مام الدارقطني فنأخذ به، إال إذا قصد حديًثا اهذا السند نفسه، فال بأس إذا جاء من معارصيه كاإل

أحاديث معلة "طريق أخرى، فإهّنم قد يعّلون احلديث بسند واحد كام ذكرنا هذا يف مقدمة 

 "النكت عىل ابن الصالح"ونقلناه من  "اإللزامات والتتبع"ونقلناه أيًضا من  "ظاهرها الصحة

فإن أراد هذا  -حفظه اهلل-حجر بتحقيق أخينا الفاضل الشيخ ربيع بن هادي  للحافظ ابن

احلديث اهذا السند ضعيف، وعثرت عىل سند آخر صحيح فال بأس بذلك، أما إذا قال: احلديث 

ال يثبت بحال من األحوال. أو تريد أنت أن تصححه بذلك السند فقد ُيكم أبو حاتم بأن 

فالن، فيأيت الباحث العرصي ويقول: وفالن ثقة، فاحلديث احلديث ال يصح ألنه تفرد به 

صحيح، فيا مسكني من أنت بجانب ذلك اإلمام، أليس الثقة خيالف الثقات؟ أو ليس الثقة هيم 

أو يغلط؟، فإذا ضّعفوا احلديث وهذا الباحث يريد أن يصححه بذلك السند فال نقبل، ألهّنم 

تالميذه، وهل هذا من حديث فالن أو ليس  يعرفون حديث اِلحدث، وحديث شيوخه، وحديث

من حديث فالن، أما إذا عثرت له عىل سند صحيح فال بأس، ومل َيزم احلافظ بأنه ال يصح بوجه 

من الوجوه من ذلك الزمان كأيب زرعة، وأيب حاتم، والبخاري، وُييى بن معني، وأمحد بن حنبل، 

بعدهم من احلفاظ الكبار ومل خيالفهم والدارقطني، ومن سلك مسلك هؤالء من معارصهيم فمن 

أحد من معارصهيم فنأخذ به وأنفسنا مطمئنة، ونرتك قول اِلعارص، فالفرق بينهم وبيننا أن 
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 امُلَدَرج : -61 
نُي للسامع إال أهنا من ُصْلِب لرواة ، متصلًة باِلَْتن ، ال يبهي ألفاظ تقُع من بعض ا

عىل أهنا من لفِظ راٍو ، بأن يأيَت احلديُث من بعِض الطرق بعبارةٍ  وَيدله دليلاحلديث ، 

َتْفِصُل هذا من هذا.
(4)

  

ْفنا وهذا طريق ْحنا أهنا من اِلتن ، ظنّي ، فإْن َضُعَف توقَّ أو رجَّ
(0)

 

                                                                                                                            

اِلعارص ال يعدو أن يكون باحًثا، وهم حفاظ ُيفظون حديث اِلحدث وحديث شيخه، وحديث 

 تلميذه، وهل هذا من حديث فالن أم ليس من حديث فالن. اهـ 

(: ويدرك اإلدراج بورود رواية 0/77تعاىل يف اليواقيت والدرر ) اِلناوي قال اإلمام   (4)

مفصلة للقدر اِلدرج مما أدرج فيه ، أو بالتنصيص عىل ذلك من الراوي أو من بعض األئمة 

 يقول ذلك . اهـ  اِلطلعني ، أو استحالة كون النبي 

( : وكذا ما أخرجه الشيخان من طريق ابن 043تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  (0)

أيب عروبة وجرير بن حازم عن قتادة عن النرض بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة من 

أعتق شقصا ،وذكرا فيه االستسقاء قال الدارقطني فيام انتقده عىل الشيخني وقد رواه شعبة 

ووافقهام مهام وفصل االستسعاء من  وهشام ومها أثبت الناس يف قتادة فلم يذكر فيه االستسعاء

 احلديث وجعله من قول قتادة ،قال الدارقطني: وذلك أوىل بالصواب. اهـ 

(: هكذا جزم هؤالء 0503تعاىل يف فتح الباري )رقم احلديث  ابن حجر قال احلافظ  

بأنه مدرج وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون اجلميع مرفوعا وهو الذي 

بن دقيق العيد ومجاعة ألن سعيد بن أيب عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة مالزمته له رجحه 

وكثرة أخذه عنه من مهام وغريه وهشام وشعبة وأن كانا أحفظ من سعيد لكنهام مل ينافيا ما رواه 

وإنام اقترصا من احلديث عىل بعضه وليس اِلجلس متحدا حتى يتوقف يف زيادة سعيد فإن مالزمة 

 قتادة كانت أكثر منهام فسمع منه ما مل يسمعه غريه وهذا كله لو انفرد وسعيد مل ينفرد. اهـ سعيد ل

( : فجزى اهلل 054تعاىل يف ُتقيقه عىل اإللزامات والتتبع ) مقبل الوادعي قال الشيخ 

 احلافظ خريا وبام قرره آخذ، فإنه ما ترك جماال للطاعنني يف االستسعاء، واهلل أعلم. اهـ
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وَيْبُعُد اإلدراُج يف وسط اِلتن 
(4)

 ه وذَكَرهُ لو قال : )) من َمسَّ ُأْنَثيي ، كام 

فْليتوضأ (( .
(0)

 

وقد صنَّف فيه اْلطيب تصنيفًا ، وكثرُي منه غرُي ُمسلَّم له إدراُجه .
(4)

 

 ألفاُظ األداء :  -64

                                                 

(: فأما مدرج اِلتن فتارة يكون يف آخر 012تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام    (4)

احلديث كام ذكره وتارة يف أوله وتارة يف وسطه كام ذكره اْلطيب وغريه والغالب وقوع اإلدراج 

آخر اْلرب ووقوعه أوله أكثر من وسطه ألن الراوي يقول كالما يريد أن يستدل عليه باحلديث 

  به بال فصل فيتوهم أن الكل حديث. اهـ  فيأيت

( : ما رواه الدارقطني يف السنن من رواية 014تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام    (0)

عبد احلميد بن جعفر عن هشام عن عروة عن أبيه عن برسة بنت صفوان قالت سمعت رسول 

أو رفغيه فليتوضأ ،قال: الدارقطني كذا اهلل صىل اهلل عليه و سلم يقول :من مس ذكره أو أنثييه 

رواه عبد احلميد عن هشام ووهم يف ذكر األنثيني والرفغ وإدراجه لذلك يف حديث برسة 

واِلحفوظ أن ذلك قول عروة وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب ومحاد بن زيد وغريمها ثم 

يقول: إذا مس رفغيه أو  رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ ،قال: وكان عروة

فعروة ِلا فهم من لفظ اْلرب أن سبب نقض الوضوء قال اخلطيب أنثييه أو ذكره فليتوضأ وكذا 

مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك فظن بعض الرواة أنه من صلب 

 اْلرب فنقله مدرجا فيه وفهم اآلخرون حقيقة احلال ففصلوا. اهـ 

 ( :011تعاىل يف التدريب ) السيوطي م قال اإلما (4)

اإلدراج بأقسامه حرام بإمجاع أهل احلديث والفقه وعبارة ابن السمعاِن وغريه من تعمد  

اإلدراج فهو ساقط العدالة وممن ُيرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابني. وعندي أن ما 

األئمة وصنف فيه أي نوع  أدرج لتفسري غريب ال يمنع ولذلك فعله الزهري وغري واحد من

اِلدرج اْلطيب كتابا سامه الفصل للوصل اِلدرج يف النقل ،شفى وكفى عىل ما فيه من إعواز وقد 

 ْلصه شيخ اإلسالم وزاد عليه قدره مرتني وأكثر يف كتاب سامه تقريب اِلنهج برتتيب اِلدرج. اهـ 
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فـ 
(4)

َثنا ( و ) َسِمعُت ( ِلَِ ) ح  ِمع من لفظ الشيخا سدَّ
(0)

 . واصُطلِح 

َثنا ( ِلَِا َسِمعَته معَ  َثني ( ِلَِا َسِمعَت منه وحَدك ، و )حدَّ  عىل أنَّ )حدَّ

غ )  َثنا ( فيام قرأغريك . وبعُضهم َسوَّ  ه هو عىل الشيخ .حدَّ

نا ( فصاِدقٌة عىل ما َسِمع من لفظ ا  لشيخ ، أو قرأه هو،وأما ) أخرَبَ

عىل الشيِخ وهو َيسمع . فلفُظ ) اإلخبار ( أعمه من ) التحديث ( أو قرأه آَخر
(4)

 . 

و ) أخربِن ( للمنفِرد
(1)

ى اِلحققون كاملٍك والبخاريّ . وَس   ثنا  وَّ  (بني ) حدَّ

نا ( و )أخرب
(4)

 
                                                 

 يف ]س[ : يف. 

الن ِمن ِصَيغ األداء، ومها: 433النزهة )تعاىل يف  ابن حجر قال احلافظ    (0) ( : واللفظان األَوَّ

سمعُت وحدثني صاحلان ِلَِْن َسِمع وحده ِمن لفظ الشيخ. وختصيُص التحديث بام ُسِمع من لفظ 

الشيخ هو السائع بني أهل احلديث اصطالحًا، وال فرق بني التحديث واإلخبار من حيث اللغة، 

عاِء الفرِق بينهام   تكلهٌف شديٌد، لكن، ِلا تقرر االصطالح صار ذلك حقيقًة. اهـ ويف ادِّ

 (:0/032تعاىل يف اليواقيت والدرر ) اِلناوي قال اإلمام  

فإن مجع الراوي أي أتى بصيغة اجلمع يف الصيغة األوىل كأن يقول : حدثنا فالن أو سمعنا 

كون النون للعظمة لكن بقلة . فالنا يقول فهو أي فذلك دليل عىل أنه سمع منه مع غريه ، وقد ت

 اهـ 

(: واألحوط يف الرواية اها قرأت عىل فالن 3تعاىل يف التقريب والتيسري ) النووي قال اإلمام  (4)

 أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به ثم عبارات السامع مقيدة كحدثنا أو أخربنا قراءة عليه. اهـ 

( : الثالث: قال احلاكم: الذي اختاره 3لتيسري )تعاىل يف التقريب وا النووي قال اإلمام   (1)

وعهدت إليه أكثر مشاخيي وأئمة عرصي، أن يقول فيام سمعه وحده من لفظ الشيخ: حدثني 

ومع غريه حدثنا وما قرأ عليه أخربِن وما قرئ بحرضته أخربنا وروى نحوه عن ابن وهب وهو 

 حسن. اهـ 
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]و ) َسِمعُت ([ 
(0)

، واألمُر يف ذلك واسع   
(4)

. 

ا ) أنبأنا ( و) أنا ( فأمَّ
(1)

 ْت يف ُعرف اِلتأخرينفكذلك ، لكنها غَلب 

عىل اإلجازة 
(5)

 أَِن العليمُ قاَلْت من َأنبَأك هذا قال: َنبَّ  }. وقوُله تعاىل : 

 ُمرتادِفاتعىل التَّساِوي . فاحلديُث واْلرُب والنَّبُأ  . َداّل  {اْلبري 
(3)

. 

                                                                                                                            

( : واختلفوا يف مساواهتا للسامع من لفظ 3والتيسري ) تعاىل يف التقريب النووي قال اإلمام   (4)

الشيخ ورجحانه عليها ورجحاهنا عليه، فحكى األول عن مالك وأصحابه وأشياخه ومعظم 

علامء احلجاز والكوفة والبخاري وغريهم، والثاِن عن مجهور أهل اِلرشق وهو الصحيح؛ 

 مالك، واألحوص يف الرواية اها. اهـ   والثالث عن أيب حنيفة وابن أيب ذئب وغريمها ورواية عن

(: واِلشهور الذي عليه 34تعاىل يف فتح الباري )رقم احلديث  ابن حجر قال احلافظ 

 اجلمهور أن السامع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه. اهـ 

(: وهذا التحمل 0432تعاىل يف فتح الباري )رقم احلديث  ابن حجر قال احلافظ 

ض السامع وكان مالك خيتاره عىل التحديث من لفظه واختلف أهل احلديث هل يسمى عر

يشرتط أن يقول الشيخ نعم أم ال والصحيح أن سكوته ينزل منزلة إقراره إذا كان عارفا ومل يمنعه 

 مانع وإذا قال نعم فهو أويل بال نزاع. اهـ

 سقطت من ]م[.   

( :قلت هذا هو 031يف الكفاية يف علم الرواية ) تعاىل اْلطيب البغدادي قال اإلمام  (4)

 اِلستحب وليس بواجب عند كافة أهل العلم. اهـ 

 يف ]م[ : )أنبأنا( ،والصواب ما أثبتنا يف ]س[ و ]ح[. 

(: ثم من اِلعلوم انه ال بد من صون الراوي وسرته 4/1تعاىل يف اِليزان ) الذهبي قال اإلمام   (5)

 اِلتقدم واِلتأخر هو رأس سنة ثلثامئة. اهـ فاحلد الفاصل بني 

(: اإلنباُء ِمن حيُث اللغُة واصطالُح 404تعاىل يف النزهة  ) ابن حجر قال احلافظ    (3)

، ألهنا يف عرف اِلتأخرين "عن"اِلتقدمني بمعنى اإلخباِر، إال يف ُعْرف اِلتأخرين فهو لإلجازة كـ

 لإلجازة. اهـ 
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وأما اِلغاربة فُيطلقون : ) َأنا ( 
(4)

، عىل ما هو إجازُة  
(0)

 ، حتى إنَّ 

َثنا (بعضهم ُيط لُق يف اإلجازة ! : ) حدَّ
(4)

. وهذا تدليس 
(1)

 . ومن الناس من 

 َعدَّ ) قال لنا ( إِجاَزًة وُمناَولًة .

ُث ع  ن الشيخ الذي َسِمَعه ، يف أماكنومن التدليس أن يقوَل اِلحدَّ

 قطنيه يقوُل : ُقرئك فالن . فربام َفَعل ذلك الدارمل َيسَمْعها : ُقِرئ عىل فالن : أخرَب 

عىل أيب القاسم البغوي : أخربك فالن
(5)

. وقال أبو ُنَعيم : ُقِرئ عىل عبدا هلل بن جعفر  

                                                 

 خربنا(.يف ]س[ و ]ح[ : )أ 

( :ووصف غري واحد بالتدليس من 4/005تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام  (0)

روى عمن رآة ومل َيالسه وبالصيغه اِلوهومه بل وصف به من رصح باإلخبار يف اإلجازة كأيب 

 نعيم. اهـ 

أحد يقوهلا ال يكاد قال اخلطيب (  :0/432تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام  (4)

يف اإلجازة واِلكاتبة وال يف تدليس ما مل يسمعه بخالف حدثنا فقد استعملها يف اإلجازة فطر 

 وغريه. اهـ 

( :  وكان بعض أهل العلم يقول فيام أجيز 73تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام 

 له حدثنا. اهـ 

(: والصحيح اِلختار الذي عليه اجلمهور 4/402تعاىل يف اِلقنع ) ابن اِللقن قال اإلمام  (1)

وأهل التحري والورع اِلنع وختصيصهام بعبارة مشعرة اها كـ )حدثنا أو أخربنا إجازة أو مناولة أو 

 إذنا ( وشبه ذلك. اهـ 

( عيل بن عمر بن مهدي 22تعاىل يف تعريف أهل التقديس: ) ابن حجر قال احلافظ    (5)

ال أبو الفضل بن طاهر كان له مذهب خفي يف التدليس يقول الدارقطني احلافظ اِلشهور ق

 حدثكم فالن فيوهم أنه سمع منه لكن ال يقول وأنا أسمع. اهـ 
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ابن فارس : ثن 
(4)

من كتابِه ( ، ورأيت ابَن  سليامن . ومن ذلك ) أخربنا فالن هارون بن 

 ب يفعله .يّ ُمَس 

 وهذا ال ينبغي فإنه تدليس ، والصواُب قوُلك : يف كتابه .

ن سنتنِي أو ثالث ، فيقول : عىل شيٍخ وهو اب  طِْفالون قد حرضالتدليس أن يكومن 

أنبأنا فالن ، ومل يقل : وأنا حارض 
(0)

ِريه عن إذِن اِلُْسِمع ال ُيفيد . فهذا احلضوُر الع

عن أئمةاتصال  اإلجازة ، فإن اإلجازة نوعاتصاالً ، بل هو دون 
(4)

 .
(1)

 

وحضوُر ]ابِن[
(5)

 ال أنَيقرتن بإجازٍة كال يشَء ، إعاٍم أو عاَمنْيَ إذا مل  

ٍث  يكون حضوُره عىل شيٍخ حافظ ما ُيدثه[ َيْفَهمُ ]وهو أو حمدِّ
(3)

 يكون، ف 

بمنزلِة اإِلذن منه له يف الرواية . إقراُره بكتابِة اسِم الطفل
(4)

 

                                                 

 يف ]س[ و ]ح[ : )حدثنا(. 

( :كأهنم رأوا الطفل أهال لتحمل هذا النوع 23تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام    (0)

ي به بعد حصول أهليته حرصا عىل توسيع السبيل إىل بقاء اإلسناد من أنواع ُتمل احلديث ليؤد

 صىل اهلل عليه و سلم. اهـ -الذي اختصت به هذه األمة وتقريبه من رسول اهلل 

 يف ]م[ : اتصال ،والصواب ما أثبتنا يف ]س[ و ]ح[. 

 

(: 42التقريب والتيسري  )تعاىل يف  النووي قال اإلمام فهذا اإلذن من الشيخ يعترب إجازة له.  (1)

وأما اإلجازة للطفل الذي ال يميز فصحيحة عىل الصحيح الذي قطع به القايض أبو الطيب، 

 واْلطيب خالفًا لبعضهم. اهـ 

 سقطت من ]م[.    (5)

 يف ]م[ : يفهم ،والصواب ما أثبتنا يف ]س[ و ]ح[.   
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اجومن   َثنا َحجَّ  بن حممد ، قال : قال ابن ُجَريج. ُصَور األداء : حدَّ

تدله عىل اتصال .فصيغُة ) قال ( ال 
(0)

 

 . -  -وقد اغُتِفَرْت يف الصحابة ، كقول الصحايب : قال رسول اهلل 

                                                                                                                            

(: وينبغي اِلبادرة إىل إسامع 24م احلديث)تعاىل يف اختصار علو ابن كثري قال اإلمام  (4)

الولدان احلديث النبوي. والعادة اِلطردة يف أهل هذه األعصار وما قبلها بمدة متطاولة: أن 

 الصغري يكتب له حضور إىل َتام مخس سنني من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سامعًا. اهـ 

يض عياض أن أهل الصنعة (:  ونقل القا425تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام 

حددوا  أول زمن يصح فيه السامع للصغري بخمس سنني ونسبه غريه للجمهور ،وقال ابن 

الصالح وعىل هذا كأهنم رأوا الطفل أهال لتحمل هذا النوع ليؤدي به بعد حصول األهلية لبقاء 

 اإلسناد وأما اِلميز فال خالف يف صحة اإلجازة له . اهـ

( : اإلجازة اِلجردة عن اِلناولة فالصحيح 403تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام 

الذي قاله اجلمهور من الطوائف )أهل احلديث وغريهم( واستقر عليه العمل جواز الرواية 

 والعمل اها. 

(: واِلدار يف ذلك كله عىل 24تعاىل يف اختصار علوم احلديث) ابن كثري قال اإلمام 

 ي يعقل كتب له سامع. اهـالتمييز، فمتى كان الصب

(: الثالث قوهلم :قال فالن أو ذكر أو 404تعاىل يف جامع التحصيل ) العالئي قال اإلمام   (0)

حدث أو فعل أو كان يقول كذا وما أشبه ذلك فاختلف فيه وقد حكينا عن ابن عبد الرب تعميم 

أبو بكر الصرييف ال اإلمام قاحلكم باالتصال فيام يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان وكذلك 

واحلافظ أبو بكر اْلطيب وغريمها وهذا مع الرشوط التي قدمناها يف )عن( من السالمة عن 

 التدليس وثبوت اللقاء والسامع أو إمكانه عىل اختالف الرأيني.

وقد كان حجاج بن حممد اِلصييص يقول :قال ابن جريج فيام سمع منه من كتبه ومحل الناس 

  االتصال ألنه كان ال يروي إال ما سمع. اهـ منه ذلك عىل
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، فإن كان مل يكن  -  -ه من رسول اهلل كُمها االتصاُل إذا كان ممن تيّقَن ساَمعفُح  

ُد ُرْؤية ، فقوُله : قال رسول اهلل  بن محمود حمموٌل عىل اإلرسال ، ك -  -له إال جُمرَّ

بِيعالرَّ 
(4)

، وأيب ُأَمامة بن َسْهل ، وأيب الطهَفيل ، ومروان . 
(0)

 

وكذلك ) قال ( من التابعي اِلعروِف بلقاء ذلك الصحايب ، كقول ُعروة : قالت 

عائشة . وكقوِل ابن سريين : قال أبو هريرَة ريض اهلل عنهام
(4)

، فُحكُمه االتصال 
(1)

 . 

(وأرَفُع من لفظِة ) قال ( : لفظُة ) عن 
(4)

. وأرَفُع من ) عن ( : ) أنا ( 
(0)

 ، 

                                                 

 يف ]م[: كابن الربيع ،والصواب ما أثبتنا يف ]س[ و ]ح[.    (4)

( : أما من أحرض إىل النبي صىل اهلل 4/434تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام    (0)

يوم بدر كافرا عىل ما قاله ابن  عليه و سلم غري مميز كعبيد اهلل بن عدي بن اْليار فإن أباه قتل

ماكوال وعد ابن سعد أباه يف مسلمة الفتح وكمحمد بن أيب بكر ريض اهلل عنهام فإنه ولد عام 

حجة الوداع فهذا مرسل لكن ال يقال إنه مقبول كمراسيل الصحابة ألن رواية الصحابة إما أن 

مقبول واحتامل كون الصحايب تكون عن النبي صىل اهلل عليه و سلم أو عن صحايب آخر والكل 

الذي أدرك وسمع يروي عن التابعني بعيدا جدا بخالف مراسيل هؤالء فإهنا عن التابعني بكثرة 

 فقوى احتامل أن يكون الساقط غري الصحايب وجاء احتامل كونه غري ثقة. اهـ 

 سقطت يف ]س[ و ]ح[.

قال (: وقال مهام بن ُييى: ما قلت 404تعاىل يف جامع التحصيل ) العالئي قال اإلمام  (1)

فأنا سمعته منه ،وعن شعبة قال ألن أزِن أحب إيل من أن أقول قال فالن ومل أسمع منه، قتادة 

وقال محاد بن زيد أِن ألكره إذا كنت مل أسمع من أيوب حدثنا أن أقول قال أيوب كذا وكذا 

قال يقتضي هل ذلك الزمان أن فيظن الناس أِن قد سمعته منه. ويف هذا دليل عىل أن عرف أ

بني اِلتقدمني وغريهم يف ذلك وقال هذا  االتصال وقد فرق الشيخ أبو عمرو بن الصالح 

احلكم ال أراه يستمر فيام وجد من اِلصنفني يف تصانيفهم مما ذكروه عن مشاخيهم قائلني فيه ذكر 

 فالن وقال فالن ونحو ذلك. اهـ 
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َثنا (  و ) َذَكر لنا ( ، و ) أنبأنا ( . وأرفُع من ذلك : ) حدَّ
(4)

، و ) َسِمعُت ( .وأما يف  

اصطالح اِلتأخرين فـ) أنبأنا ( ، و ) عن ( ، و ) َكتَب إلينا ( واِحٌد .
(1)

 

 : (5)املقلوب-66
، فَينقلُِب عليه وَينُّط من إسناِد حديٍث إىل  ن كذلكهو ما رواه الشيُخ بإسناٍد مل يك

ة بن كعب ( ب،راٍو  َده . أو : أن َينقلَِب عليه اسمبع َمْتن آَخر ة ،  ـمْثُل ) ُمرَّ )كعب بن ُمرَّ

                                                                                                                            

(: واهذا يتبني أن رتبة )قال( جمردة 401 يف جامع التحصيل )تعاىل العالئي قال اإلمام   (4)

منحطة عن رتبة )عن( و)إن( أيضا إال أن يرصح الراوي بأنه ال يقوهلا إال فيام سمعه أو يعرف 

 ذلك من عادته كمن تقدم ذكرهم واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. اهـ 

 يف ]س[ و ]ح[: )أخربنا(.  

 ثنا(.يف ]س[ و ]ح[: )حد 

 (:0/022تعاىل يف اليواقيت والدرر ) اِلناوي قال اإلمام  (1)

وصيغ األداء اِلشار إليها عىل ثامن مراتب عىل اِلشهور عند متأخري اِلحدثني ، وفيها خالف 

 طويل الذيل لكن عمل اِلتأخرين عىل أهنا ثامنية فقط فلذلك جزم به اِلؤلف واقترص عليه . 

ت وحدثني أي قول الراوي ذلك عن شيخه سواء كان أصال ، أو األوىل وهي أرفعها سمع 

حديثا من حفظه ، أو كتابه . وإنام كان أرفعها ألنه ال يكاد يقول ذلك يف اإلجازة واِلكاتبة ، وال 

يف تدليس ما مل يسمعه .  ثم يتلوها يف الرتبة أخربِن وهو كثري يف االستعامل ،وقرأت عليه  وهي 

الثامنية . ثم يتلوها قرئ عليه وأنا أسمع وهي اِلرتبة الثالثة ، ثم يتلوها أنبأِن اِلرتبة الثانية من 

وهي اِلرتبة الرابعة ألهنا عند اِلتقدمني كاألخبار كام سيجئ ، لكن عن كذلك عندهم أيضا .  ثم 

ناولني وهي اِلرتبة اْلامسة ، ثم شافهني أي باإلجازة وهي اِلرتبة السادسة ، ثم كتب إيل أي 

اإلجازة وهي اِلرتبة السابعة ، ثم عن ونحوها من الصيغ اِلحتملة للسامع ولإلجازة ولعدم ب

 السامع أيضا . وهذا مثل : قال ، وذكر ، وروى . اهـ 

(: وحقيقة القلب تغيري من يعرف 4/445تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام  (5)

 برواية ما بغريه عمدا أو سهوا. اهـ 
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بن َسْعد ( . )ِسنَان ـو )َسْعد بن ِسنان ( ب 
(4)

د   فمن فَعَل ذلك خطًأ فقريب ، ومن تعمَّ

َب متنًا عىل يس له ، فهو سارُق احلديث إسناٍد ل ذلك وركَّ
(0)

ه : ، وهو ا لذي يقال يف َحقَّ

ُق احلديث . ومن ذلك أن[فالُن ]َيرس
(4)

ِعي َيرِسَق   سامَعُه من  حديثًا ما َسِمَعه ، ]فيدَّ

رجل[
(1)

.
(5)

 

                                                 

(: فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو 0/231تعاىل يف النكت ) ابن حجر ل احلافظ قا  (4)

حتى اإلسناد كله. وقد يقع ذلك عمدا إما بقصد اإلغراب أو لقصد اإلمتحان. وقد يقع ومها 

 فأقسامه ثالثة: وهي كلها يف اإلسناد وقد يقع نظريها يف اِلتن، وقد يقع فيهام مجيعا. اهـ 

(: وهذا قد يقصد به أيضا اإلغراب فيكون 032تعاىل يف التدريب ) السيوطي اإلمام قال    (0)

كالوضعون وقد يفعل اختبارا حلفظ اِلحدث أو لقبوله التلقني وقد فعل ذلك شعبة ومحاد بن 

 سلمة وأهل احلديث. اهـ 

نظر  يف جواز هذا الفعلقال العراقي ( : 034تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام 

 ألنه إذا فعله أهل احلديث ال يستقر حديثا. اهـ 

 سقطت من ]ح[. 

 سقطت من ]ح[.  

مثاله حديث رواه عمرو بن قال العراقي (: 053تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام   (5)

 خالد احلراِن عن محاد النصيبي عن األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة مرفوعا إذا لقيتم

اِلرشكني يف طريق فال تبدؤهم بالسالم احلديث فهذا حديث مقلوب قلبه محاد فجعله عن 

األعمش فإنام هو معروف بسهيل بن أيب صالح عن أبيه هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة 

كره أهل قال وهلذا والثوري وجرير بن عبد احلميد وعبد العزيز الدراوردي كلهم عن سهيل 

 ب فإنه قلام يصح منها. اهـ احلديث تتبع الغرائ
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ق ف  ق حديثًا بت سنَُده ، فهو أخفه َأتى بإسناٍد ضعيٍف ِلتٍن مل َيثوإن رَسَ ُجرمًا ممن رَسَ

، وركَّب له إسنادًا صحيحًا ، فإن هذا نوع من الوضع واالفرتاء متنُه مل يصّح 
(4)

. فإن  

َأ بيتًا يف جهنم  كان ذلك يف متون احلالل واحلرام ، فهو أعظُم إثاًم وقد تبوَّ
(0)

. 

ا رَسَقة  السامع وادَّعاُء ما مل َيسمع من الكتب واألجزاء ، فهذا وأمَّ

د ، ليس من الكذب عىل الرسول  ، بل من الكذب عىل الشيوخ ،  -  -كذٌب جمرَّ

 ولن ُيِفلَح من تعاناه ، وقلَّ من َسرَت اهلل عليه منهم ، فمنهم َمنْ 

رت والعفو َيفتِضُح يف حياتِه ، ومنهم من َيفَتِضُح بعَد وفاتِه ، فنسأُل اهلل السَّ
(4)

. 

                                                 

(: وممن كان يفعل ذلك من الوضاعني محاد 052تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  (4)

بن عمرو النصيبي وأبو إسامعيل إبراهيم بن أيب حية اليسع واهلول بن عبيد الكندي قال ابن دقيق 

 العيد وهذا هو الذي يطلق عىل راويه أنه يرسق احلديث. اهـ  

(: احلديث الضعيف لسنا متعّبدين به 455تعاىل يف اِلقرتح ) مقبل الوادعي قال الشيخ    (0)

وال تقف ما ليس }عىل الصحيح من أقوال أهل العلم، ألن اهلل عز وجل يقول يف كتابه الكريم: 

فنحن نأخذ ديننا بتثّبت. والعلامء الذين فصلوا بني احلديث الضعيف يف فضائل  {لك به علم

الفوائد "يف كتابه  -تعاىل -ألعامل وبينه يف األحكام والعقائد، يقول اإلمام الشوكاِن ا

 -: إنه رشع، ومن ادعى التفصيل فعليه الربهان. واألمر كام يقول الشوكاِن "اِلجموعة

يقول: ))من حّدث عنّي بحديث يرى أّنه كذب، فهو أحد الكاذبني((.  والنبي  -تعاىل

ما يغني عن   ُيتاج إليه، ويف كتاب اهلل ويف الصحيح من سنة رسول اهلل فاحلديث الضعيف ال

 الضعيف. اهـ

(: قلت وأن يكون احلديث عرف براو 0/405تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام  (4)

فيضيفه لراو غريه من شاركه يف طبقته ،قال: وليس كذلك من يرسق األجزاء والكتب فإهنا 

 ن رسقه الرواة. اهـ أنحس بكثري م

(: مطرف بن مازن الصنعاِن: 4225تعاىل يف الضعفاء الكبري ) العقييل قال احلافظ  

عباس بن حممد قال سمعت ُييى بن معني يقول: قال يل هشام قال حدثنا حدثنا حممد بن عيسى 
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 .(4)فصل التحمل 
ل ، بل حالة ُط العدالُة حالة التحمه األداء ال ُتشرَتَ

(0)
 ، فيَِصحه سامُعهُ  

كافراً 
(4)

وفاجراً  
(1)

وَصبّياً  
(5)

 ، فقد َرَوى ُجَبري بن ُمْطِعم ريض اهلل عنه أنه َسِمعَ  

 يقرأ يف اِلغرب بـ )الطهْور ( . فَسِمَع ذلك حاَل رِشكِه ، وَرَواه النبيَّ 

 مؤمنًا .

                                                                                                                            

حديث بن جريج ومعمر حتى أسمعه منك قال إعطين بن يوسف جاءِن مطرف بن مازن ف

ه فكتبها ثم جعل ُيدث اها عن معمر نفسه وعن بن جريج نفسه فقال يل هشام انظر يف فأعطيت

حديثه فهو مثل حديثي سواء فأمرت رجال فجاءِن بأحاديث مطرف بن مازن فعارضت اها فإذا 

 هي مثلها سواء فعلمت أنه كذاب. اهـ 

 سقطت من ]س[ و ]ح[. 

حممد بن صالح العثيمني يف رشح اِلنظومة ل الشيخ قاُيصل يف التحديث التحمل واألداء،    (0)

. هو الذي ُيفظ ما روى ُتّماًل وأداًء. مثل: أن يكون نبيهًا يقظًا "ضابط"(: وقوله 44البيقونية )

عند ُتديث الشيخ للحديث، فال تكاد خترج كلمة من فم الشيخ إال وقد ضبطها وحفظها وهذا 

النسيان، بحيث أنه إذا أراد أن ُيدث بام سمعه من هو التحمل. أما األداء: فأن يكون قليل 

 الشيخ، أداه كام سمعه َتامًا، فالبد من الضبط يف احلالني يف حال التحمل، وحال األداء. اهـ

( :وقبلوا أي أهل هذا الشأن الرواية 0/445تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام    (4)

 يف حال كفره ثم أداه بعد إسالمه باالتفاق. اهـ  من مسلم مستكمل الرشوط ُتمال احلديث

( :وكذا يقبل عندهم فاسق ُتمل يف 0/442تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام  (1)

 حال فسقه ثم زال وأدى من باب أوىل. اهـ 

 ( :452عبد احلليم بن عبد السالم آل تيمية يف اِلسودة )قال اإلمام    (5)

ذا ُتمل وهو مميز ورواه بعد البلوغ جاز إلمجاع السلف عىل عملهم بخرب وذكر القايض أنه ا

 ابن عباس وابن الزبري والنعامن بن بشري وغريهم من أحداث الصحابة. اهـ 
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ثون عىل جعلِهم َساَمعواصط   ابن مخس سنني : َساَمعًا ، لح اِلحدَّ

ا دوهنا : ُحُضوراً ]وم
(4)

( وال دليَل فيه[ ا بأنَّ حممودًا ) َعَقل جَمَّة. واستأَنُسو 
(0)

 .
(4)

  

 واِلعترَبُ فيه إنام هو أهليُة الفهم والتمييز .

 إىل صاحب الكتاِب أو ـ مسألة : َيُسوُغ التصرُُّف يف اإلسناد باملعنى4

ذلك  اجلزء . وكِرَه بعُضهم أن يزيَد يف ألقاِب الرواة يف
(1)

 ،
(4)

 وأن يزيَد تاريَخ  

                                                 

( : ونقل القايض عياض أن أهل الصنعة 425تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  (4)

سنني ونسبه غريه للجمهور وقال ابن حددوا أول زمن يصح فيه السامع للصغري بخمس 

الصالح: وعىل هذا استقر العمل بني أهل احلديث فيكتبون البن مخس فصاعدا )سمع( وإن مل 

 يبلغ مخسا: )حرض أو أحرض(. اهـ 

 سقطت من ]م[. 

(: وال يلزم من عقل حممود اِلجة يف هذا 423تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام   (4)

َتييز غريه مثل َتييزه، بل قد ينقص عنه وقد يزيد . وال يلزم منه أال يعقل مثل ذلك وسنه  السن أن

 أقل من ذلك ، وال يلزم من عقل اِلجة عقل غريها مما يسمعه. اهـ 

(:  ومما وقع يف اصطالح اِلتأخرين : أنَّه 044تعاىل يف االقرتاح) ابن دقيق العيد قال اإلمام   (1)

فوا يف أسامِء الرواة ، وقلبوها عىل أنواع ، إىل أْن إذا ُروي كتاب م صنَّف ، بيننا وبينه وسائط ، ترصَّ

يصلوا إىل اِلصنف ، فإِذا وصلوا إِليه ، تبعوا اللفظ . من غري تغيري . وهذا فيه بحثان ،أحدمها : أنه 

بعبارات ، لعل ينبغي أن ُتفظ فيه رشوط الرواية باِلعنى . فقد رأينا من يعرّب يف هذه الرواية 

اِلروي عنه لو أراد التعبري عنه ، مل يستجز ذلك أو مل يستحسنه. فهذا خارج عن الرواية باِلعنى 

َفْلرُياع ذلك .مثاله : أن يقول الشيخ : أخربنا فالن بن فالن .فيقول الراوي عنه : أخربنا فالن قال 

فاظ التَّعظيم ، التي لو ُعِرَضْت عىل : أخربنا اإلمام العالمة أو أحد الزمان ، إىل غري ذلك من أل

ِمَل عليه ما َيوز أالَّ يراه  الشيخ قد ال خيتارها ، وال يرى الروّي عنه أهاًل هلا . فكيف يسّوغ أْن َُيْ

 ؟. اهـ 
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زائد عىل اِلعنى قراءِة من َسِمُعوا ، ألنه َقْدرهم ، وبسامع 
(0)

.وال َيُسوُغ إذا َوَصْلَت  

َف يف تغيري أسانيِده وُمتُونِه  إىل الكتاب أو اجلزء ، أن َتترصَّ
(4)

، وهلذا قال شيخنا ابُن 

ى بعُضهم الوجوَب مع وهب : ينبغي أن ُينَظَر فيه : هل ََيُب ؟ أو هو مُ  سَتْحَسن ؟ وقوَّ

فيه ضعف أماَّ إذا  م. وهذا كال عنى ، وقالوا : ماَلُه أن ُيغرّي التصنيفجتويزهم الروايَة باِل

نقلنا من اجلزء شيئًا إىل تصانيِفنا وختاِرَيِنا ، فإنه ليس يف ذلك تغرٌي للتصنيف األول
(1)

 . 

                                                                                                                            

ليس له أن يزيد يف نسب من فوق شيخه  (:402تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام   (4)

ذكره شيخه مدرجا عليه من غري فصل مميز فإن أتى بفصل جاز مثل أن من رجال اإلسناد عىل ما 

 يقول ) هو ابن فالن الفالِن ( أو ) يعني : ابن فالن ( ونحو ذلك. اهــ

(: ومن ذلك أرباب األُصول  اشرتطوا 045تعاىل يف االقرتاح ) ابن دقيق العيد قال اإلمام   (0)

 بالنسبة إىل الرتمجة واِلرتجم عنه . يف الرواية باِلعنى عدم الزيادة والنقصان

ونرى بعض أهل احلديث ال يلتزم ذلك ، فيذكر الرواية عن شخص ، فيزيد فيه تاريخ السامع 

ام زاد فيه بقراءة فالن أو بتخريج فالن ، وإْن مل يسمع  إذا كان يعلمه وإن مل يذكره الشيخ ، وُربَّ

له ل فظًا ومعنى ، وال َيري عىل قانون أهل األصول ذلك أو يقرأه . وكل هذا زيادة عىل ما ُتمَّ

 فليتنّبه لذلك . اهـ 

 

(: فليس ألحد أن يغري لفظ يشء من كتاب 445تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام   (4)

مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه فإن الرواية باِلعنى رخص فيها من رخص ِلا كان عليهم 

مود عليها من احلرج والنصب وذلك غري موجود فيام اشتملت عليه بطون يف ضبط األلفاظ واجل

 األوراق والكتب وألنه إن ملك تغيري اللفظ فليس يملك تغيري تصنيف غريه واهلل أعلم . اهـ 

 تعاىل وقول ابن دقيق العيد  تعاىل بني قول ابن الصالح  ومجع اإلمام السخاوي   (1)

( :وهذا قد يؤخذ منه اختصاص اِلنع بام إذا روينا التصنيف 0/043ث )تعاىل . فقال يف فتح اِلغي

نفسه أو نسخناه أما إذا نقلنا منه إىل ختارَينا أو أجزائنا فال إذ التصنيف حينئذ مل يتغري وهو مالك 

 لتغيري اللفظ أشار إليه ابن دقيق العيد وأقره شيخنا وهو ظاهر. اهـ  
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طيع حديٍث قلُت : وال َيُسوُغ تغيرُي ذلك إال يف تق 
(4)

قٍة ،  ، أو يف مَجْع أحاديث  مفرَّ

-  -إسناُدها واحد ، فيقال فيه : وبِِه إىل النبي 
(0)

 . 

 ، فيام َقَرأه عليه ، ـ مسألة : َتسمََّح بعُضدم أن يقول : َسِمعُت فالنًا6

أو َيقرُؤه عليه الغرُي . وهذا خالُف االصطالح
(4)

 أو من باِب الرواية 

خني : َسِمع فالنًا وفالنًا .وُل اِلؤرّ باِلعنى ، ومنه ق
(1)

 

                                                 

(:  اختلف يف رواية بعض احلديث 45يف التقريب والتيسري) تعاىل النووي قال اإلمام    (4)

الواحد دون بعض، فمنعه بعضهم مطلقًا بناء عىل منع الرواية باِلعنى، ومنعه بعضهم مع جتويزها 

باِلعنى إذا مل يكن رواه هو أو غريه بتاممه قبل هذا، وجوزه بعضهم مطلقًا، والصحيح التفصيل 

تركه غري متعلق بام رواه بحيث ال خيتل البيان وال ختتلف الداللة وجوازه من العارف إذا كان ما 

 برتكه، وسواء جوزناها باِلعنى أم ال، رواه قبل تامًا أم ال. اهـ 

(: وينبغي تقييده بام إذا مل يكن اِلحذوف 430تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام 

اء والرشط والغاية ونحو ذلك واألمر كذلك متعلقا باِلأيت به تعلقا خيل باِلعنى حذفه كاالستثن

 فقد حكى الصفي اهلندي االتفاق عىل اِلنع حينئذ. اهـ 

(: النسخ واألجزاء اِلشتملة عىل 43تعاىل يف التقريب والتيسري ) النووي قال اإلمام  (0)

أحاديث بإسناد واحد كنسخة مهام عن أيب هريرة منهم من َيدد اإلسناد أول كل حديث وهو 

وط، ومنهم من يكتفي به يف أول حديث، أو أول كل جملس ويدرج الباقي عليه قائاًل يف كل أح

 حديث وباإلسناد أو وبه، وهو األغلب. اهـ 

 (: واألمر يف هذا قريب سهل يسري. اهـ 442تعاىل يف االختصار ) ابن كثري قال اإلمام 

َثنا ( و ) الذهبي قال اإلمام وقد  (4)  َسِمعُت ( ِلَِا سِمع من لفظ الشيخ. اهـ  تعاىل : فـ) حدَّ

تعاىل يف تذكرة احلفاظ : عيل بن احلسن بن شقيق احلافظ: حمدث  مثاله قول اإلمام الذهبي   (1)

مرو أبو عبد الرمحن العبدي اِلروزي. سمع عيل بن احلسني بن واقد وأبا محزة السكري وأبا 

 إرسائيل وقيس بن الربيع. اهـ  اِلنيب عبيد اهلل العتكي وإبراهيم بن طهامن و
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(4)ـ مسألة : لذا َأفَرد حديثًا من مثل نسخة َهمَّام4 
، أو نسخة أيب ُمْسِهر  

(0)
، 

 ، ام يقول مسلم : )) فذَكَر أحاديثعىل العبارة جاز ِوفاقًا ،ك فإْن حافظ

(( -  -منها : وقال رسوُل 
(4)

رصيِف قون عىل الرتخيِص يف التوإال فاِلحقّ  

السائِغ 
(1)

. 

                                                 

(: كنسخة مهام بن منبه عن أيب هريرة )رواية 124تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  (4)

 عبد الرزاق عن معمر عنه(. اهـ 

تعاىل يف السري : أبو مسهر عبد األعىل بن مسهر ،اإلمام شيخ الشام، أبو  الذهبي قال اإلمام   (0)

مة الغساِن الدمشقي الفقيه. قال أبو حسان الزيادي، وغريه: مات أبو مسهر يف مسهر بن أيب ذرا

 رجب سنة ثامن عرشة ومئتني. قلت: حديثه يف الكتب الستة. اهـ 

وأما نسخة أيب مسهر فهي عبارة عن أجزاء ِلجموعة من أهل احلديث لكن نسبت أليب مسهر 

مسهر وحممد بن َتام احلميص و حممد بن لكونه أشهرهم ، وأصحاب األجزاء هم عبد األعىل بن 

العباس بن الوليد و داود بن إبراهسم بن روزبة و حممد بن عبد اهلل اجلوهري و حممد بن ُييى 

 الكالعي وُييى بن صالح الوحاظي .

(: كقول مسلم: حدثنا حممد بن رافع حدثنا 43تعاىل يف التقريب والتيسري) اإلمام النووي    (4)

ا معمر عن مهام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث منها وقال رسول اهلل عبد الرزاق أن

وذكر احلديث وكذا فعله كثري من اِلؤلفني، وأما إعادة بعضهم  "إن أدنى مقعد أحدكم  ": 

اإلسناد آخر الكتاب فال يدفع هذا اْلالف إال أن يفيد احتياطًا وإجازة بالغة من أعىل أنواعها. 

 اهـ

(: وأما البخاري فإنه مل يسلك قاعدة مطردة 120تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  (1)

فتارة يذكر أول حديث يف النسخة ويعطف عليه احلديث الذي يساق اإلسناد ألجله كقوله يف 

الطهارة حدثنا أبو اليامن أنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن األعرج أنه سمع أبا هريرة أنه سمع 

اهلل صىل اهلل عليه و سلم يقول: نحن اآلخرون السابقون ،وقال: ال يبولن أحدكم يف اِلاء رسول 

الدائم احلديث. فأشكل عىل قوم ذكره نحن اآلخرون السابقون يف هذا الباب وليس مراده إال ما 

 ذكرناه وتارة يقترص عىل احلديث الذي يريده وكأنه أراد بيان أن كال األمرين جائز. اهـ 
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 إذا مل خُيِّل معنى : اختصاُر احلديث وتقطيُعه جائز ـ مسألة4 
(4)

 من. و

 عىل اإلسناد ، وبالعكس ، كأن يقول : قال الرتخيص تقديُم َمْتٍن َسِمعه

: النَّدُم َتْوَبة -  -رسوُل اهلل 
(0)

نا به فالن عن فالن   ، أخرَبَ
(4)

. 

 ه ،ثم َأتبَعه بإسنادٍ آَخر وقال : مثل اد  إسنـ مسألة : لذا ساق حديثًا ب5

                                                 

( : قال ابن احلاجب يف خمترصه: 427تعاىل يف اختصار علوم احلديث ) ابن كثري قال اإلمام  (4)

 : حذف بعض اْلرب جائز عند األكثر، إال يف الغاية واالستثناء ونحوه. اهـ  "مسئلة  "

(  معلقا عىل هذا الكالم: برشط 037تعاىل يف السري احلثيث ) مقبل الوادعي قال الشيخ 

 اِلحذوف معناه مرتبطا بام مل ُيذفه. اهـ أن ال يكون 

 حديث صحيح، أخرجه اإلمام ابن ماجة من حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه. (0)

وكذا،  قال النيب (: إذا قدم اِلتن ك43تعاىل يف التقريب والتيسري ) النووي قال اإلمام    (4)

كذا ثم يقول: أخربنا به فالن عن  نبي أو اِلتن وأخر اإلسناد كروى نافع عن ابن عمر عن ال

 فالن حتى يتصل صح وكان متصاًل. اهـ

( : واألشبه عندي جواز 442تعاىل يف اختصار علوم احلديث ) ابن كثري قال اإلمام 

ذلك، واهلل أعلم. وهلذا يعيد حمدثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ اْلرب، ألن من الناس من يسمع 

صل له سامع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كام يشاء، من تقديم إسناده من أثنائه بفوت، فيت

 وتأخريه. واهلل أعلم. اهـ   

( :فائدة: قال شيخ اإلسالم :تقديم 121تعاىل يف التدريب) السيوطي قال اإلمام 

ر به ثم بعد الفراغ يذكقال فيبتدئ احلديث عىل السند يقع البن خزيمة إذا كان يف السند من فيه م

السند. قال: وقد رصح ابن خزيمة بأن من رواه عىل غري ذلك الوجه ال يكون يف حل منه فحينئذ 

 ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية باِلعنى. اهـ 
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: بمعناه ه ، أو قال ، فإن اخَتَلف اللفُظ قال : نحو فهذا َيوُز للحافظ اِلميز لأللفاظ 

منه أو بنحو
(4)

 . 

ا، َدلَّ عىل َوْهن م فالن مذاَكرًة (6)ـ مسألة : لذا قال : َثنا2
(4)

اِلذاكرُة  ، إذ 

ُح فيها ُيَتسمَّ
(1)

. 

زنا ذلك : الّس  ومن التساهل امُع من غري مقابلة ، فإن كان كثرَي الَغَلط مل ََيُز ، وإن َجوَّ

فَيِصحه فيام َصحَّ من الغلط ، دون اِلغلوط وإن َنَدر الَغَلُط فُمَحتَمل ، لكن ال َيوُز له فيام 

َث من أصِل شيِخه  بعُد أن ُُيدَّ
(5)

. 

 آداُب احملدَّث : -64
علم متعنيَّ تصحيُح النيَِّة من طالب ال

(4)
، فمن َطَلب احلديَث للمكاثرة أو اِلفاخرة ، 

أو لرَيِوَي ، أو لِيتناَوَل 
(0)

الوظائَف ، أو لُيْثنى عليه وعىل معرفتِه فقد َخرِس . وإْن طَلَبه هلل  

                                                 

(: قال احلاكم: يلزم احلديثي من اإلتقان أن 121تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام    (4)

 أن يقول مثله إال إذا اتفقا يف اللفظ وُيل نحوه إذا كان بمعناه. اهـ يفرق بني مثله ونحوه فال ُيل 

 يف ]س[ و ]ح[: حدثنا.     (0)

(: إذا كان يف سامعه بعض الوهن فعليه 47تعاىل يف التقريب والتيسري ) النووي قال اإلمام    (4)

 مذاكرة كام فعله األئمة. اهـ بيانه حال الرواية، ومنه إذا حدثه من حفظه يف اِلذاكرة فليقل حدثنا 

( : ومنع مجاعة منهم كابن مهدي وابن اِلبارك 123تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام  (1)

 وأيب زرعة احلمل عنهم حال اِلذاكرة لتساهلهم فيها وألن احلفظ خوان. اهـ 

: وذلك كأن يسمع ( 123تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام ومن أنواع التساهل:   (5)

من غري أصل أو ُيدث هو أو الشيخ وقت القراءة أو حصل نوم أو نسخ أو سمع بقراءة 

 مصحف أو حلان أو كان التسميع بخط من فيه نظر. اهـ 



       

 

95 

 

 كتااا اململقظة  ااا مل

 

 

ملماااا ذملقلــيااااااا ململلإل

 

، وللعمل به ، وللُقربةِ  
(4)

، ولنفِع الناس ، فقد فاز  -  -بكثرة الصالة عىل نبيه  
(1)

 .

للغالب  باألمريِن فاحلكمُ  ُة ممزوجةوإن كانت النيَّ 
(5)

. 

                                                                                                                            

يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصَّ  اهللَقال اهلل تعاىل : ]َوَما ُأِمُروا إاِل لَِيْعُبُدوا    (4) َكاَة خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ اَلَة َوُيْؤُتوا الزَّ

 (.5َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمة[ سورة البينة )

 يف ]م[: ليناول والصواب ما أثبتنا يف ]س[ و ]ح[. 

 يف ]ح[: للقريب. 

(: حدثني 027تعاىل يف جامع بيان العلم وفضله )رقم احلديث ابن عبد الرب قال اإلمام   (1)

ن بن ُييى قاال : نا أمحد بن سعيد ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا حممد خلف بن أمحد ، وعبد الرمح

بن عيل بن مروان قال : سمعت أبا عبد الرمحن الرضير يقول : سمعت وكيعا يقول : سمعت 

سفيان يقول :  ما من يشء أخوف عندي من احلديث وما من يشء أفضل منه ِلن أراد به اهلل عز 

 وجل. اهـ وإسناده صحيح.

 (:403تعاىل يف القول اِلفيد عىل كتاب التوحيد ) حممد بن صالح العثيمني قال الشيخ  (5)

 والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إىل قسمني:

األول: أن يكون يف أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إال للرياء، فهذا عمله باطل مردود عليه 

أنا أغنى الرشكاء عن الرشك، من " تعال: مرفوعًا، قال اهلل "الصحيح"حلديث أيب هريرة يف 

 ."عمل عماًل أرشك معي فيه غريي تركته ورشكه

الثاِن: أن يكون الرياء طارئًا عىل العبادة، أي أن أصل العبادة هلل، لكن طرأ عليها الرياء، فهذا 

يف  ينقسم إىل قسمني: األول: أن يدافعه، فهذا ال يرضه. مثاله: رجل صىل ركعة، ثم جاء أناس

الركعة الثانية، فحصل يف قلبه يشء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك، فإن 

دافعه، فإنه ال يرضه ألنه قام باجلهاد. القسم الثاِن: أن اسرتسل معه، فكل عمل ينشأ عن الرياء 

ابط، ولكن فهو باطل، كام لو أطال القيام، أو الركوع، أو السجود، أو تباكى، فهذا كل عمله ح

هل هذا البطالن يمتد إىل مجيع العبادة أم ال؟ نقول: ال خيلو هذا من حالني: احلال األوىل: أن 

يكون آخر العبادة مبنيًا عىل أوهلا، بحيث ال يصح أوهلا مع فساد آخرها، فهذه كلها فاسدة. وذلك 

نئذ تبطل الصالة كلها مثل الصالة، فالصالة مثاًل ال يمكن أن يفسد آخرها وال يفسد أوهلا، وحي

 إذا طرأ الرياء يف أثنائها ومل يدافعه.
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 وإن كان َطَلَبه لَفْرِط اِلحبِة فيه ، مع قطع النظر عن األْجِر وعن بني 

الُعُلوم َيعرتي طلبة آدم ، فهذا كثريًا ماً 
(4)

أن َيرُزَقها اهللُ بعُد  ، فلعلَّ النيَّة 
(0)

. 

ًة هللوأيضًا فمن َطَلب العلم لآلِخرة َكَساُه الِعلُم َخْشيَ 
(4)

 واَضَع ،، واسَتكاَن وت 

ةبه وتكثر وجتربَّ  ومن طلبه للدنيا تكربَّ   ، وكان عاقبةُ   ، وازَدَرى باِلسلمني العامَّ

أمِره إىل ِسَفاٍل وَحَقارة 
(1)

. 

ُث بحديثِه ، رجاَء الدخوِل يف قوله  : )) َنرضَّ اهلل امرءًا  -  -فليحتِسب اِلحدَّ

اها إىل من مل َيسمعها ((َسِمَع مقالتي فوعاها ، ثم  أدَّ
(5)

.وْلَيْبُذْل نفَسه للطلبِة األخيار ،  

                                                                                                                            

احلال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصاًل عن آخرها، بحيث يصح أوهلا دون آخرها، فام 

سبق الرياء، فهو صحيح، وما كان بعده، فهو باطل. مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال، فتصدق 

بقصد الرياء، فاألوىل مقبولة، والثانية غري مقبولة، ألن  بخمسني بنية خالصة، ثم تصدق بخمسني

 آخرها منفك عن أوهلا. اهـ 

 يف ]ح[: العلم. 

 (:441تعاىل يف اختصار علوم احلديث) ابن كثري قال اإلمام    (0)

فإن عزبت نيته عن اْلري فليسمع، فإن العلم يرشد إليه، قال بعض السلف: طلبنا العلم لغري   

 فأبى أن يكون إال هلل. اهـ اهلل، 

 يف ]ح[: اهلل. 

(: أخربنا 4454تعاىل يف جامع بيان العلم وفضله )رقم احلديث  ابن عبد الرب قال اإلمام    (1)

خلف بن القاسم ، نا احلسن بن رشيق ، نا حممد بن أمحد بن محاد األنصاري ، نا سليامن بن عبد 

من طلب احلديث » ي قال : سمعت محاد بن سلمة يقول : اجلبار ، نا يعقوب بن إسحاق احلرضم

 اهـ وإسناده حسن.« . لغري اهلل مكر به 

 .تعاىل وغريه من حديث جبري بن مطعم ريض اهلل عنه وغريه حديث متواتر رواه اإلمام أمحد  (5)
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د ، ولَْيْمَتنعال    الذهنمع اهَلَرِم وتغرّيِ  سيام إذا َتفرَّ
(4)

، وْليَْعَهَد إىل أهله وإخوانه حاَل  

ُت ، فامنَُعوِن من الرواية  صحته : أنكم متى رأيتموِن تغريَّ
(0)

َ بُسوء حفظ  . فمن َتغريَّ

معدودة ، قد َأدمن ه أحاديثول
(4)

ه .روايتها ، فال بأس بتحدي   ثه اها زمَن تغريه

ه ، فإنَّ أ ْت ، وهو َفَقد وال بأس بأن َُييَز مروياَّ تِه حاَل تغريه صوَله مضبوطة ما تغريَّ

ما أجاز  َوعي
(1)

. 

                                                 

 (:444تعاىل يف اختصار علوم احلديث) ابن كثري قال اإلمام  (4)

د عىل حفظ الشيخ الراوي، فينبغي االحرتاز من اختالطه إذا طعن يف لكن إذا كان االعتام  

السن. وأما إذا كان االعتامد عىل حفظ غريه وخطه وضبطه، فههنا كلام كان السن عاليًا كان 

 الناس أرغب يف السامع عليه اهـ 

م االختالط ( : أما الرواة الذين حصل هل4تعاىل يف كتاب اِلختلطني ) العالئي قال اإلمام   (0)

يف آخر عمرهم فهم عىل ثالثة أقسام: أحدها: من مل يوجب ذلك له ضعفا أصال ومل ُيط من 

مرتبته إما لقرص مدة االختالط وقلته كسفيان بن عيينة وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه ومها من 

م كجرير بن أئمة اإلسالم اِلتفق عليهم وإما ألنه مل يرو شيئا حال اختالطه فسلم حديثه من الوه

 حازم وعفان بن مسلم ونحومها. اهـ

 يف ]س[ و ]ح[: أتقن. 

(: إذا حدث من أصل صحيح فال 4/103تعاىل يف كتابه النكت ) الزركيش قال اإلمام    (1)

مباالة بكثرة سهوه ألن االعتامد حينئذ عىل األصل ال عىل حفظه وهو ظاهر كالم الشافعي يف 

ومن كثر غلطه من اِلحدثني ومل يكن له أصل كتاب صحيح مل يقبل  "الرسالة أيضا فإنه قال 

 . اهـ  "حديثه كام يكون من أكثر الغلط يف الشهادة مل نقبل شهادته 

(: وأمحد بن أيب خيثمة عن أبيه 3/434تعاىل يف سري أعالم النبالء ) الذهبي قال اإلمام 

حديث ال يعرفه، فيأمر جارية له قال: كان يعاب عىل يزيد حيث ذهب برصه، ربام سئل عن 

 ُتفظه إياه من كتابه. قلت: ما اهذا الفعل بأس مع أمانة من يلقنه، ويزيد حجة بال مثنوية . اهـ 
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فإن اخَتَلط وَخِرَف امُتنَِع من أْخِذ اإلجازِة منه  
(4)

ث مع  . ]ومن األدب أن ال  ُُيدَّ

وإتقانِه[ وجود من هو َأوىَل منه لِِسنهِ 
(0)

يُن النصيحة   . بل َيُدهّلم عىل اِلُِهّم ، فالدَّ
(4)

. 

ٍر عاِمٍي  م عىل ُمَعمَّ اِت العامي فإْن َدهلَّ ، َنَصحهم  ، وَعلَِم ُقصوَرهم يف إقامة مرويَّ

م عىل عارٍف َيسمعون َوى بنُزوٍل ، مَجْعًا بني ورَ  بقراءتِه ، أو َحرَض مع العامي وَدهلَّ

الفوائد
(1)

 . 

ُر ، ويتطيَُّب ، وَيلَبُس ثياَبه  وُروي أنَّ مالكًا  كان َيغتِسُل للتحديث ، وَيتبخَّ

كينة ، وَيْزُبُر من َيرفُع صوَته احلسنة ، وَيلزُم الَوقاَر والسَّ
(5)

ُل احلديث.  ، وُيَرتِّ
(4)

 

                                                 

(: قال أبو بكر إذا بلغ 414تعاىل يف اجلامع ألخالق الراوي ) اْلطيب البغدادي قال اإلمام  (4)

رف فيستحب له ترك احلديث واالشتغال الراوي حد اهلرم واحلالة التي يف مثلها ُيدث اْل

بالقراءة والتسبيح وهكذا إذا عمي برصه وخيش أن يدخل يف حديثه ما ليس منه حال القراءة عليه 

 فاألوىل أن يقطع الرواية ويشتغل بام ذكرناه من التسبيح والقراءة. اهـ 

 ّش اِلبتدئني.يف ]س[ و ]ح[: وأن ال ُيدث بيشء يرويه غريه أعىل منه وأن ال يغ 

(:  قلت الصواب إطالق أن التحديث 140تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام   (4)

بحرضة األوىل ليس بمكروه وال خالف األوىل فقد استنبط العلامء من حديث: أن ابني كان 

 عسيفا احلديث ،وقوله سألت أهل العلم فأخربوِن أن الصحابة كانوا يفتون يف عهد النبي صىل

 اهلل عليه و سلم ويف بلده، وقد عقد حممد بن سعد يف الطبقات بابا لذلك. اهـ 

(: أما مع التفاوت ، بأن يكون األعىل 140تعاىل يف االقرتاح ) ابن دقيق العيد قال اإلمام    (1)

نعة واألَنزل إسنادًا عارفًا ضابطًا ، فهذا يتوقَّف فيه ب النسبة إىل إسنادًا عاميًا ، ال معرفة له بالصَّ

 اإلرشاد اِلذكور ، ألنه قد يكون يف الرواية عن هذا الشخص العامي ما يوجب َخَلال. اهـ 

(: فقد كان مالك يفعل ذلك أيضا ويقول 145تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام    (5)

وته عند قال اهلل تعاىل )يا أهيا الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي( فمن رفع ص

 حديثه فكأنام رفع صوته فوق صوته. اهـ 
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ح الناُس يف هذه األعصار باإلرسا   ع اِلذموم ، الذي خَيَفىوقد َتسمَّ

 ىل اإلجازةِ ، بل اإلجازةُ معه بعُض األلفاظ . والسامُع هكذا ال ِميزَة له ع

 هذا اجلزَء كله ـ مع التَّْمَتَمة وَدْمِج ، وقوُلك : َسِمعُت أو قرأُت  ِصْدق

 بعض الكلامت ـ َكِذب
(0)

. 

ة أماكن  َر كلمةً من )) صحيحه (( : وَذكَ  ]وقد قال النَّسائيه يف ِعدَّ

معناها كذا وكذا[
(4)

  .
(4)

 

                                                                                                                            

َنا اْبُن َوْهٍب  مسلم قال اإلمام    (4) َيى التهِجيبِىه َأْخرَبَ َثنِى َحْرَمَلُة ْبُن َُيْ تعاىل يف صحيحه : َوَحدَّ

َثُه َأنَّ َعائَِش  َبرْيِ َحدَّ نِى ُيوُنُس َعِن اْبِن ِشَهاٍب َأنَّ ُعْرَوَة ْبَن الزه َة َقاَلْت :َأالَ ُيْعِجُبَك َأُبو ُهَرْيَرَة َأْخرَبَ

ُث َعِن النَّبِىِّ  دِّ ُيْسِمُعنِى َذلَِك َوُكْنُت ُأَسبُِّح َفَقاَم َقْبَل َأْن  --َجاَء َفَجَلَس إىَِل َجْنِب ُحْجَرتِى ُُيَ

ْ  -- اهللَِأْقَِضَ ُسْبَحتِى َوَلْو َأْدَرْكُتُه َلَرَدْدُت َعَلْيِه إِنَّ َرُسوَل  ِدُكْم.مَل ِديَث َكرَسْ ُد احْلَ   َيُكْن َيرْسُ

تعاىل يف فتح اِلغيث  السخاوي قال اإلمام وأما إذا حصل اليسري من هذا كله فال يرض،     (0)

(: وقد سئل أبو إسحاق اإلسفرائيني عن كالم السامع أو اِلسمع أو غري اِلتصل وعن 0/021)

رف واحلرفان واإلعفاء اليسري فأجاب إذا كانت كلمة القراءة الرسيعة واِلدغمة التى شذ منها احل

كان شيخنا ابن أيب الفتح يرسع يف القراءة قال الذهيب ال تلهيه عن السامع جازت الرواية ...و

ويعرب لكنه يدغم بعض ألفاظه ومثله ابن حبيب وكان شيخنا أبو العباس يعني ابن تيمية يرسع 

 بني وربام َتتم يسريا. اهـ وال يدغم إال نادرا وكان اِلزي يرسع وي

(: وكذلك التحدث يف جملس السامع، وما 34تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام 

إذا كان القارئ رسيع القراءة، أو كان السامع بعيدًا من القارئ. ثم اختار أنه يغتفر اليسري من 

ي أن َُيرب ذلك باإلجازة بعد ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ من النسخ فالسامع صحيح. وينبغ

 ذلك كله. اهـ 

 سقطت من ]ح[. 
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اُظ َيعِقدون جمالَس لإلمالء  وكان احُلفَّ
(0)

 ، وهذا قد ُعِدَم اليوم ، 

قاً ببياِن األلفاِظ للُمسِمع والسامع  والسامع باإلمالء يكون حُمقَّ
(4)

. 

                                                                                                                            

(: فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة 0/023تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام    (4)

والكلمتني يعني سواء اخلتا أو احدهيام بفهم الباقي ال ألن فهم اِلعنى ال يشرتط وسواء كان 

أن هذا بالنسبة إىل األزمان اِلتأخرة وإال ففي غري موضع من كتاب النسائي  يعرفهام أم ال والظاهر

 يقول وذكر كلمة معناها كذا وكذا لكونه فيام يظهر مل يسمعها جيدا وعلمها. اهـ 

تعاىل يف سننه: أخربنا أمحد بن عيسى عن بن وهب وذكر كلمة  النسائي قال اإلمام 

ه عن سليامن بن يسار عن بن عباس قال قال عيل ريض اهلل معناها أخربِن خمرمة بن بكري عن أبي

عنه : أرسلت اِلقداد إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم يسأله عن اِلذي فقال توضأ وانضح 

 فرجك ،قال أبو عبد الرمحن خمرمة مل يسمع من أبيه شيئا.

كانت اِلجالس تعقد  ( : وقد27تعاىل يف اختصار علوم احلديث ) ابن كثري قال اإلمام    (0)

ببغداد. وبغريها من البالد، فيجتمع الفئام من الناس، بل األلوف اِلؤلفة، ويصعد اُِلستميل. عىل 

األماكن اِلرتفعة، ويبلغون عن اِلشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك، مع ما يقع يف مثل 

 هذه اِلجامع من اللغط والكالم.

قة إبراهيم إذا مل يسمع أحدهم الكلمة جيدًا استفهام من وحكى األعمش: أهنم كانوا يف حل

 جاره. اهـ 

 ( : معرفة غريب ألفاظ احلديث.401تعاىل يف اختصار علوم احلديث ) ابن كثري قال اإلمام  (4)

وهو من اِلهامت اِلتعلقة بفهم احلديث والعلم والعمل به، ال بمعرفة صناعة اإلسناد وما 

 يتعلق به. اهـ

(: وهو فن مهم يقبح جهله بأهل 0/405تعاىل يف اليواقيت والدرر ) اِلناوي ام قال اإلم 

احلديث ، واْلوض فيه صعب ، حقيق بالتحري ، جدير بالتوقي ، فليحذر خائضه وليتق اهلل ربه 

أن يقدم عىل تفسري كالم نبيه عليه أفضل الصالة والسالم رمجا بالظن إن بعض الظن إثم . وكان 

ريض اهلل  -ن فيه أشد التثبت ، ويتحرون فيه أعظم التحري ، وهلذا ِلا سئل أمحد السلف يتثبتو

 عن حرف منه قال : سلوا أهل الغريب ، فإِن أكره أن أتكلم يف احلديث بالظن . اهـ   -عنه 
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ة ، فإن َرَوى وْليجتنِْب رواية   اِلشكالت ، مما ال ُتمُله قلوُب العامَّ

الس خاصةذلك فليكن يف جم
(4)

 . َوَُيُرُم عليه رواية اِلوضوع ، ورواية 

اِلطروح
(0)

 ، إال أن ُيبّينَه للناِس لَيحّذُروه . 

                                                                                                                            

( : ثم ال ينبغي لطالب احلديث : أن 414تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام 

ديث وكتبه دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه من غري أن يظفر بطائل يقترص عىل سامع احل

وبغري أن ُيصل يف عداد أهل احلديث بل مل يزد عىل أن صار من اِلتشبهني اِلنقوصني اِلتحلني بام 

 هم منه عاطلون. اهـ 

تمله (:  وليتجنب من األحاديث ما ال ُت102تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام   (4)

عقوهلم وما ال يفهمونه كأحاديث الصفات ِلا ال يؤمن عليهم من اْلطأ والوهم والوقوع يف 

التشبيه والتجسيم فقد قال عيل ُتبون أن يكذب اهلل ورسوله حدثوا الناس بام يعرفون ودعوا ما 

 ينكرون ،رواه البخاري. اهـ

 د لرشح كتاب التوحيد :تعاىل يف التمهي صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قال الشيخ و

حدثوا الناس بام يعرفون ، أتريدون أن  "ويف صحيح البخاري قال عيل ريض اهلل عنه :  "

هذا فيه دليل عىل أن بعض العلم ال يصلح لكل أحد ؛ فإن من العلم ما  "يكذب اهلل ورسوله ؟ 

ثري من الناس ، وهذا هو خاص ، ولو كان نافعا يف نفسه ومن أمور التوحيد ، لكن ربام ال يعرفه ك

من مثل بعض أفراد توحيد األسامء والصفات كبعض مباحث األسامء والصفات ، وذكر بعض 

فإهنا ال تناسب كل أحد حتى إن بعض اِلتجهني إىل العلم قد ال تطرح  -جل وعال  -الصفات هلل 

مجاال ، واإليامن عليه بعض اِلسائل الدقيقة يف األسامء والصفات ، ولكن يؤمرون باإليامن بذلك إ

باِلعروف واِلعلوم اِلشتهر يف الكتاب والسنة ، أما دقائق البحث يف األسامء والصفات فإنام هي 

للخاصة ، وال تناسب العامة واِلبتدئني يف طلب العلم ؛ ألن منها ما يشكل ، ومنها ما قد يؤول 

حدثوا الناس بام يعرفون ،  ": بقائله إىل أن يكذب اهلل ورسوله ، كام قال هنا عيل ريض اهلل عنه 

 . اهـ "أتريدون أن يكذب اهلل ورسوله ؟! 

(: أن قول القائل: نطلب منه أن ال 4/447قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف التسعينية )

يتعرض ألحاديث الصفات وآياهتا عند العوام وال يكتب اها إىل البالد وال يف الفتاوى اِلتعلقة اها، 
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 :(4)الثقة 
 ، ويمتاُز الثقُة بالضبِط واإلتقان ، ُتشَتَرُط العدالُة يف الراوي كالشاهد

                                                                                                                            

أصول الدين ودعائمه التوحيد، فإن من أعظم آيات الصفات آية الكريس يتضمن إبطال أعظم 

التي تعدل  {قل هو اهلل أحد}التي هي أعظم آية يف القرآن، كام ثبت ذلك يف احلديث الصحيح، و 

وكذلك فاُتة الكتاب التي مل ينزل يف  ثلث القرآن، كام استفاضت بذلك األحاديث عن النبي 

وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها، كام ثبت ذلك يف الصحيح أيضا، وهي  التوراة وال يف اإلنجيل

احلمد هلل رب العاِلني الرمحن الرحيم مالك يوم }أم القرآن التي ال جتزئ الصالة إال اها فإن قوله: 

قد ثبت يف  {قل هو اهلل أحد}. كل ذلك من آيات الصفات باتفاق اِلسلمني، و {الدين

بعث رجال عىل رسية وكان يقرأ ألصحابه يف صالهتم  أن رسول اهلل } الصحيحني عن عائشة

فقال: سلوه ألي يشء  - فلام رجعوا ذكروا ذلك لرسول اهلل  {قل هو اهلل أحد}فيختم بـ 

: أخربوه أن يصنع ذلك فسألوه فقال: ألهنا صفة الرمحن فأنا أحب أقرأ اها. فقال رسول اهلل 

ا كان صفة هلل من اآليات فإنه يستحب قراءته، واهلل ُيب ذلك، وُيب اهلل ُيبه. وهذا يقتيض أن م

من ُيب ذلك، وال خالف بني اِلسلمني يف استحباب قراءة آيات يف الصفات للصالة اجلهرية 

التي يسمعها العامي وغريه، بل بسم اهلل الرمحن الرحيم من آيات الصفات وكذلك أول سورة 

 هي من آيات الصفات. اهـ  {ملون بصريواهلل بام تع}احلديد إىل قوله: 

فهذه اِلسألة هلا ضوابط، وقد ذكرها الشيخ عبد احلميد بن ُييى احلجوري حفظه اهلل تعاىل يف 

 كتابه ضوابط ُتديث العوام بآيات وأحاديث األسامء والصفات.

ته مع (: وُترم رواي011تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام اِلطروح هو اِلرتوك.  (0)

العلم به أي بوضعه يف أي معنى كان سواء األحكام والقصص والرتغيب وغريها إال مبينا أي 

مقرونا ببيان وضعه حلديث مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابني. 

 اهـ 

لة (:  أن يقول بنقل الثقة ألنه من مجع العدا52تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام   (4)

 والضبط. اهـ 
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فإن انضاف إىل ذلك اِلعرفُة واإلكثاُر ، فهو حافظ 
(4)

 . 

 :(6)ت واحُلفَّاُظ طبقا
ـ يف ِذْرَوهِتا أبو هريرة ريض اهلل عنه4

(4)
 . 

ب ـ ويف التابعني كابِن اِلسيّ 0
(1)

. 

هريِّ 4 ـ ويف ِصغاِرهم كالزه
(5)

 

ـ ويف أتباِعهم كسفيان ، وشعبة ، ومالك1
(4)

 . 

                                                 

(: قال ابن مهدي : احلفظ اإلتقان . وقال أبو 14تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام   (4)

 زرعة : اإلتقان أكثر من حفظ الرسد. وقال غريه: احلفظ اِلعرفة. اهـ 

م الذهبي تراجم الطبقة األوىل والثانية التي سنذكرها يف هذا الباب نقلنا من تذكرة احلفاظ لإلما (0)

 تعاىل خمترصا. 

عبد الرمحن بن صخر عىل  أبو هريرة الدويس اليامِن احلافظ الفقيه صاحب رسول اهلل    (4)

األشهر: كان اسمه يف اجلاهلية عبد شمس، قدم أبو هريرة مهاجرا ليايل فتح خيرب، وقال 

امن ومخسني قاله الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره، تويف أبو هريرة سنة ث

 مجاعة. اهـ 

سعيد بن اِلسيب اإلمام شيخ اإلسالم فقيه اِلدينة أبو حممد اِلخزومي: أجل التابعني ولد لسنتني   (1)

مضتا من خالفة عمر وكان واسع العلم وافر احلرمة متني الديانة، قواال باحلق فقيه النفس. وقد 

 سعني.اختلفوا يف وفاته عىل أقوال أقواها سنة أربع وت

الزهري أعلم احلفاظ أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن شهاب بن عبد اهلل بن احلارث بن   (5)

زهرة بن كالب القريش الزهري اِلدِن اإلمام، وروى الليث عنه قال ما استودعت قلبي علام 

وعرشين فنسيته، ومن حفظ الزهري أنه حفظ القرآن يف ثامنني ليلة، تويف يف رمضان سنة أربع 

 ومائة.
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ـ ثم ابِن اِلبارك ، وُييى بِن سعيد ، ووكيع ، وابِن مهدي5 
(0)

 . 

                                                                                                                            

سفيان بن سعيد بن مرسوق اإلمام شيخ اإلسالم سيد احلفاظ أبو عبد اهلل الثوري الكويف  -  (4)

الفقيه، وقال شعبة وُييى بن معني ومجاعة سفيان أمري اِلؤمنني يف احلديث، مات يف شعبان سنة 

 إحدى وستني ومائة ريض اهلل عنه. اهـ 

احلافظ شيخ اإلسالم أبو بسطام األزدي العتكي موالهم شعبة بن احلجاج بن الورد احلجة  -

قال الواسطي نزيل البرصة وحمدثها، وكان الثوري يقول شعبة أمري اِلؤمنني يف احلديث و

لوال شعبة ِلا عرف احلديث بالعراق ،اتفقوا عىل موت شعبة سنة ستني ومائة فيقال الشافعي 

 تعاىل. اهـ  مات يف أوهلا 

مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث اإلمام احلافظ فقيه األمة شيخ  مالك بن أنس بن -

لوال مالك وابن قال الشافعي اإلسالم أبو عبد اهلل األصبحي اِلدِن الفقيه إمام دار اهلجرة، و

 عيينة لذهب علم احلجاز، وأما وفاته كلهم قالوا يف سنة تسع وسبعني ومائة رمحة اهلل عليه.

ن اِلبارك بن واضح اإلمام احلافظ العالمة شيخ اإلسالم فخر اِلجاهدين قدوة عبد اهلل ب -   (0)

الزاهدين أبو عبد الرمحن احلنظيل موالهم اِلروزي التاجر السفار صاحب التصانيف النافعة 

 تعاىل. والرحالت الشاسعة، مات بن اِلبارك اهيت يف رمضان سنة إحدى وثامنني ومائة 

اإلمام العلم سيد احلفاظ أبو سعيد التميمي موالهم البرصي ُييى بن سعيد بن فروخ  -

القطان، وقال بن اِلديني ما رأيت أحدا اعلم بالرجال منه، قال بن مهدى قال يل سفيان جئنى 

بمن أذاكره فجئته بيحيى فذاكره فلام خرج قال يا عبد الرمحن قلت لك جئنى بانسان جئتنى 

 ويف ُييى يف صفر سنة ثامن وتسعني ومائة.بشيطان يعنى اندهش سفيان من حفظه، ت

وكيع بن اجلراح بن مليح االمام احلافظ الثبت حمدث العراق أبو سفيان الروايس الكوىف  -

 أحد األئمة األعالم، توىف وكيع بفيد راجعا من احلج سنة سبع وتسعني ومائة يوم عاشوراء.

لشهري اللؤلؤى أبو سعيد البرصي عبد الرمحن بن مهدى بن حسان احلافظ الكبري واإلمام ا -

ما رأيت يف يد عبد الرمحن بن مهدى قال الذهلي موىل األزد، وكان ورده كل ليلة نصف القرآن و

كتابا قط قال بن نمري سمعت بن مهدى يقول معرفة احلديث اهلام، مات يف مجادى اآلخرة سنة 

 ثامن وتسعني ومائة.
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يني ، وابِن َمِعني ، وأمحد ، وإسحاقـ ثم كأصحاِب هؤالء ، كابن اِلَدِ 3 
(4)

 ، 

 وَخْلق .

ـ ثم البخاريِّ ، وأيب ُزْرَعة ، وأيب حاتم ، وأيب داود ، وُمْسلِم7
(0)

 . 

                                                 

قدوة أرباب هذا الشأن أبو احلسن عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن عيل بن اِلديني حافظ العرص و -  (4)

نجيح السعدي موالهم اِلديني ثم البرصي صاحب التصانيف، قال أبو حاتم كان ابن اِلديني 

علام يف الناس يف معرفة احلديث والعلل ،تويف يف ذي القعدة غريبا بمدينة النبي صىل اهلل عليه وآله 

 تعاىل. مائتني وسلم سنة ثالث وثالثني و

أمحد بن حنبل شيخ اإلسالم وسيد اِلسلمني يف عرصه احلافظ احلجة أبو عبد اهلل أمحد بن  -

حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الذهيل الشيباِن اِلروزي ثم البغدادي، وقال عيل بن اِلديني: إن 

نة، مات سنة إحدى اهلل أيد هذا الدين بأيب بكر الصديق يوم الردة وبأمحد بن حنبل يوم اِلح

 وأربعني ومائتني.

إسحاق بن إبراهيم اإلمام احلافظ الكبري أبو يعقوب التميمي احلنظيل اِلروزي، نزيل  -

نيسابور وعاِلها بل شيخ أهل اِلرشق يعرف بابن راهويه، وعن أمحد قال: ال أعلم إلسحاق 

ن وثالثني ومائتني وله سبع بالعراق نظريا. احلفظ، قال البخاري: مات ليلة نصف شعبان سنة ثام

 وسبعون سنة.

البخاري شيخ اإلسالم وإمام احلفاظ أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن اِلغرية بن  -   (0)

بردزبه اجلعفي موالهم البخاري صاحب الصحيح والتصانيف، وقال ابن خزيمة ما ُتت أديم 

 الفطر سنة ست ومخسني ومائتني. السامء أعلم باحلديث من البخاري، مات ليلة عيد

أبو زرعة اإلمام حافظ العرص عبيد اهلل بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القريش موالهم  -

الرازي، وقال أبو حاتم: ما خلف أبو زرعة بعده مثله وال أعلم من كان يفهم هذا الشأن مثله 

ستني ومائتني وقد شاخ، رمحة وقل من رأيت يف زهده، مات أبو زرعة يف آخر يوم من سنة أربع و

 اهلل عليه.

أبو داود اإلمام الثبت سيد احلفاظ سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن  -

عمرو األزدي السجستاِن صاحب السنن، وقال حممد بن إسحاق الصاغاِن لني أليب داود 
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ـ ثم النَّسائيِّ ، وموسى بِن هارون ، وصالِح َجَزَرة ، وابِن ُخَزيمة2 
(4)

 . 

ـ ثم ]ابِن[3
(0)

قي   ْ الرشَّ
(4)

 من الصحابة مجاعة ُيوَصُف باحلفظ واإلتقانِ  . وممن

                                                                                                                            

مخس وسبعني ومائتني  احلديث كام لني لداود احلديد ،مات أبو داود يف سادس عرش شوال سنة

 بالبرصة.

مسلم بن احلجاج اإلمام احلافظ حجة اإلسالم أبو احلسني القشريي النيسابوري صاحب  -

التصانيف. وقال أمحد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن احلجاج يف معرفة 

   الصحيح عىل مشايخ عرصمها، مات مسلم يف رجب سنة إحدى وستني ومائتني. 

النسائي احلافظ اإلمام شيخ اإلسالم أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل بن سنان بن بحر  -  (4)

اْلراساِن القايض صاحب السنن، قال الدارقطني: أبو عبد الرمحن مقدم عيل كل من يذكر اهذا 

العلم من أهل عرصه، وتويف بفلسطني يوم اإلثنني لثالث عرشة خلت من صفر سنة ثالث 

 الثامئة.وث

موسى بن هارون احلافظ اإلمام احلجة أبو عمران بن اِلحدث أيب موسى احلامل البغدادي  -

البزاز حمدث العراق، قال الصبغى: ما رأينا يف حفاظ احلديث أهيب وال أورع من موسى بن 

 تعاىل. هارون. ومات يف شعبان سنة أربع وتسعني ومائتني 

بت شيخ ما وراء النهر أبو عيل صالح بن حممد بن عمرو صالح جزرة احلافظ العالمة الث - 

بن حبيب األسدي موالهم البغدادي نزيل بخارى، وقال اْلطيب، حدث دهرا من حفظه ومل 

يكن استصحب معه كتابا، وكان ثبتا صدوقا مشهورا باِلزاح، مات يف ذي احلجة سنة ثالث 

 وتسعني ومائتني.

ئمة شيخ اإلسالم أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن ابن خزيمة احلافظ الكبري إمام األ -

اِلغرية بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، قال الدارقطني: كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم 

 النظري، وكانت وفاته يف ثاِن ذي القعدة سنة إحدى عرشة وثالثامئة.

 سقطت من ]م[. 

أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن النيسابوري تلميذ مسلم،  ابن الرشقي اإلمام احلافظ احلجة - (4)

قال السلمي: سألت الدارقطني عن أيب حامد بن الرشقي فقال: ثقة مأمون قال اْلطيب: أبو 

 حامد ثبت حافظ متقن، ومات يف شهر رمضان سنة مخس وعرشين وثالثامئة.
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 والتابعني . 

ـ ثم ُعَبيِد اهلل بِن عمر ، وابِن َعْون ، وِمْسَعر42
(4)

 . 

ـ ثم زائدة ، والليِث ، ومحَّاِد بن زيد44
(0)

 . 

                                                 

مر بن اْلطاب اإلمام احلافظ الثبت عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمري اِلؤمنني ع - (4)

أبو عثامن العدوي اِلدِن .قال أبو حاتم: سألت أمحد بن حنبل عن مالك وأيوب وعبيد اهلل أهيم 

أثبت يف نافع، فقال: عبيد اهلل أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية، مات سنة سبع وأربعني ومائة 

 باِلدينة.

عبد اهلل بن عون بن أرطبان اِلزِن موالهم ابن عون اإلمام شيخ أهل البرصة أبو عون  -

البرصي احلافظ، قال عبد الرمحن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون، وقال ابن 

 تعاىل. معني: ثقة يف كل يشء ، مات يف رجب سنة إحدى ومخسني ومائة 

ألعالم ،وعن خالد بن مسعر بن كدام اإلمام احلافظ أبو سلمة اهلاليل الكويف األحول أحد ا -

عمرو قال رأيت مسعرا كأن جبهته ركبة عنز من السجود. قال شعبة كنا نسمي مسعرا اِلصحف 

 من إتقانه، )مات سنة ثالث أو مخس ومخسني و مائة قاله احلافظ يف التقريب(

ان ال زائدة بن قدامة اإلمام احلجة أبو الصلت الثقفي الكويف، قال أبو داود الطياليس: ك -   (0)

ُيدث صاحب بدعة. قال أبو حاتم الرازي: ثقة صاحب سنة وقيل مات مرابطا بأرض الروم. 

 تويف يف أوائل سنة إحدى وستني ومائة وقد شاخ. 

الليث بن سعد اإلمام احلافظ شيخ الديار اِلرصية وعاِلها ورئيسها أبو احلارث الفهمي  -

كري: هو أفقه من مالك لكن احلظوظ ِلالك موالهم األصبهاِن األصل اِلرصي، وقال ُييى بن ب

 ،مات ليلة اجلمعة النصف من شعبان سنة مخس وسبعني ومائة وله إحدى وثامنون سنة 

 تعاىل.

محاد بن زيد بن درهم اإلمام احلافظ اِلجود شيخ العراق أبو إسامعيل األزدي موالهم  -

ن محاد بن زيد. وقال ُييى بن البرصي األزرق الرضير، وقال ُييى بن معني: ليس أحد أثبت م

قاله احلافظ يف  مات سنة تسع وسبعني وله إحدى وثامنون سنةُييى: ما رأيت شيخا أحفظ منه. ) 

 التقريب(
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ـ ثم يزيُد بِن هارون ، وأبو أسامة ، وابُن وهب40 
(4)

 . 

 

 

لحـ ثم أبو خيثمة ، وأبو بكر بن أيب شيبة ، وابن ُنَمري ، وأمحد بن صا44
(0)

 . 

                                                                                                                            

 

يزيد بن هارون بن زاذى احلافظ القدوة شيخ اإلسالم أبو خالد السلمي موالهم الواسطي،  -   (4)

ون وقال ُييى بن ُييى: يزيد أحفظ من وكيع. قال ابن اِلديني: ما رأيت أحفظ من يزيد بن هار

 وقال أمحد: كان يزيد حافظا متقنا، مات سنة ست ومائتني يف ربيع اآلخر بواسط.

أبو أسامة احلافظ اإلمام احلجة محاد بن أسامة الكويف موىل بني هاشم، قال أمحد: ثقة. كان  -

شام بن عروة وقال أمحد )أيضا(: أعلم الناس بأمور الناس وأخبار الكوفة، ما كان أرواه عن ه

 كان ثبتا ال يكاد خيطئ، مات يف ذي القعدة سنة إحدى ومائتني رمحة اهلل عليه.

عبد اهلل بن وهب بن مسلم اإلمام احلافظ أبو حممد الفهري موالهم اِلرصي الفقيه أحد  -

لرباط وثلثا يعلم األئمة األعالم، وعن سحنون قال: كان ابن وهب قد قسم دهره أثالثا؛ ثلثا يف ا

 تعاىل. الناس وثلثا يف احلج، وقال يونس: مات يف شعبان سنة سبع وتسعني ومائة 

بن شيبة: هو قال يعقوب أبو خيثمة زهري بن حرب النسائي احلافظ الكبري حمدث بغداد، و -   (0)

مائتني عن أثبت من أيب بكر بن أيب شيبة. وقال النسائي: ثقة مأمون، تويف سنة أربع وثالثني و

 أربع وسبعني سنة.

أبو بكر بن أيب شيبة احلافظ عديم النظري الثبت النحرير عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة  -

إبراهيم بن عثامن بن خواستي العبيس موالهم الكويف ،وقال اْلطيب: إن أبا بكر متقنا حافظا 

 مخس وثالثني ومائتني صنف اِلسند واألحكام والتفرس. قال البخاري: مات يف اِلحرم سنة 

 تعاىل.
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ْوِري ، وابُن واَرهـ ثم عَ 41   ، والرتمذيه ، وأمحُد بن أيب َخْيَثمة ، بَّاٌس الده

وعبُد اهلل بن أمحد
(4)

 

                                                                                                                            

حممد بن عبد اهلل بن نمري احلافظ الثبت أبو عبد الرمحن اهلمداِن اْلاريف الكويف أحد  -

األعالم، وقال أبو حاتم: ثقة حجة. وقال النسائي: ثقة مأمون، قال البخاري: مات يف شعبان أو 

 تعاىل. يف رمضان سنة أربع وثالثني ومائتني 

اإلمام احلافظ أبو جعفر الطربي ثم اِلرصي أحد األعالم، وقال أبو حاتم  أمحد بن صالح -

ثقة وقال أمحد العجيل ثقة صاحب سنة، قال اْلطيب: كان فيه الكرب ورشاسة اْللق نال النسائي 

 جفاء منه يف جملسه فذلك الذي أفسد بينهام، مات يف ذي القعدة سنة ثامن وأربعني ومائتني.

مد بن حاتم احلافظ اإلمام أبو الفضل اهلاشمي موالهم الدوري البغدادي عباس بن حم -   (4)

تعاىل (:وكتابه يف الرجال عن  ثقة. قلت )يعني الذهبي قال النسائي صاحب ُييى بن معني ،

 ابن معني جملد كبري نافع ينبىء عن برصه اهذا الشأن وتوىف يف صفر سنة إحدى وسبعني ومائتني.

كبري الثبت أبو عبد اهلل حممد بن مسلم بن عثامن بن وارة الرازي، قال بن ابن وارة احلافظ ال -

ثالثة بالري مل يكن قال الطحاوي ثقة صاحب حديث وقال النسائي أيب حاتم هو ثقة صدوق ،

يف األرض مثلهم يف وقتهم أبو حاتم وأبو زرعة وابن وارة ،قلت :مات يف رمضان سنة سبعني 

 ومائتني.

احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة السلمي الرتمذي الرضير  الرتمذي اإلمام -

مصنف اجلامع وكتاب العلل ،قال ابن حبان يف كتاب الثقات كان أبو عيسى ممن مجع وصنف 

 وحفظ وذاكر ومات يف ثالث عرش رجب سنة تسع وسبعني ومائتني برتمذ.

بكر بن احلافظ النسائي ثم  أمحد بن أيب خيثمة زهري بن حرب احلافظ احلجة اإلمام أبو -

ثقة عامل متقن حافظ بصري بأيام الناس راوية قال اخلطيب البغدادي صاحب التاريخ الكبري ، و

 لالدب ،قال ابن اِلنادى بلغ أربعا وتسعني سنة ومات يف مجادى األوىل سنة تسع وسبعني ومائتني.

بو عبد الرمحن حمدث العراق ولد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل اإلمام احلافظ احلجة أ -

كان ثقة ثبتا فهام ،قلت قال اخلطيب إمام العلامء أيب عبد اهلل الشيباِن اِلروزي األصل البغدادي 

 مات عبد اهلل يف سن أبيه يف شهر مجادى اآلخرة سنة تسعني ومائتني وكانت جنازته مشهودة.
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ـ ثم ابُن صاِعد ، وابن زياد النيسابوري ، وابُن َجْوَصا ، وابُن األَْخَرم 45 
(4)

. 

ـ ثم أبو بكر اإلسامعييل ، وابُن َعِدّي ، وأبو أمحد احلاكم 43
(0)

. 

                                                 

ِلنصور احلافظ اإلمام الثقة أبو حممد ُييى بن حممد بن صاعد بن كاتب موىل أيب جعفر ا -  (4)

اهلاشمي البغدادي قال الدارقطني ثقة ثبت حافظ ،قلت: البن صاعد كالم متني يف الرجال 

 والعلل يدل عىل تبحره مات يف ذي القعدة سنة ثامن عرشة وثالث مائة.

الفقيه  ابن زياد احلافظ اِلجود العالمة أبو بكر عبد اهلل بن زياد بن واصل النيسابوري -

الشافعي صاحب التصانيف وقال الدارقطني ما رأيت أحفظ من بن زياد كان يعرف زيادات 

 األلفاظ يف اِلتون وقال ابن قانع مات يف رابع ربيع اآلخر سنة أربع وعرشين وثالث مائة 

 تعاىل.

ابن جوصاء اإلمام احلافظ النبيل حمدث الشام أبو احلسن أمحد بن عمري بن يوسف بن  -

سى بن جوصاء الدمشقي، ومجع وصنف وتكلم عىل العلل والرجال، وقال أبو عيل احلافظ مو

حدثنا بن جوصاء وكان ركنا من أركان احلديث ،تويف ابن جوصاء يف مجادي األوىل سنة عرشين 

 وثالث مائة.

ابن األخرم احلافظ اإلمام أبو جعفر حممد بن العباس بن أيوب األصبهاِن ويعرف بابن  -

 تعاىل. م كان فقيها حمدثا، مات بن األخرم هذا يف سنة إحدى وثالث مائة األخر

اإلسامعييل اإلمام احلافظ الثبت شيخ اإلسالم أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل بن  -   (0)

كان اإلسامعييل واحد عرصه وشيخ اِلحدثني قال احلاكم العباس اإلسامعييل اجلرجاِن، 

رياسة واِلروءة والسخاء، مات يف رجب يف غرته من سنة إحدى وسبعني والفقهاء أجلهم يف ال

 وثالث مائة.

ابن عدي اإلمام احلافظ الكبري أبو أمحد عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حممد بن مبارك  -

اجلرجاِن ويعرف أيضا بابن القطان صاحب كتاب الكامل يف اجلرح والتعديل كان أحد األعالم 

 وسف تويف أبو أمحد يف مجادى اآلخرة سنة مخس وستني وثالث مائة. ،قال محزة بن ي

أبو امحد احلاكم حمدث خراسان اإلمام احلافظ اجلهبذ حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق  -

قال النيسابوري الكرابييس صاحب التصانيف وهذا هو احلاكم الكبري مؤلف كتاب الكنى، 

 تويف يف ربيع األول سنة ثامن وسبعني وثالث مائة.هو إمام عرصه يف هذه الصنعة ، احلاكم 
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ـ ثم ابُن منده47 
(4)

 ، ونحُوه . 

ـ ثم اَلرْبَقاِنه ، وأبو حازم الَعْبَدِوي42
(0)

 . 

ـ ثم البيهقيه ، وابُن عبد الرَبّ 43
(4)

 . 

ـ ثم احُلَميدي ، وابُن َطاِهر02
(1)

 . 

                                                 

ابن منده احلافظ العامل اِلسند أبو زكريا ُييى بن عبد الوهاب بن احلافظ الشيخ أيب عبد اهلل  - (4)

وقال أبو سعد السمعاِن هو جليل  حممد بن إسحاق بن حممد بن ُييى بن منده األصبهاِن العبدي

 ثقة حافظ ،توىف يوم النحر سنة إحدى عرشة وأربع مائة.القدر وافر الفضل واسع الرواية 

الربقاِن اإلمام احلافظ شيخ الفقهاء واِلحدثني أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب  -  (0)

اْلوارزمي الربقاِن الشافعي شيخ بغداد، قال اْلطيب: كان ثقة ورًعا ثبًتا مل نر يف شيوخنا أثبت 

 مخس وعرشين وأربعامئة.منه ، مات يف أول رجب سنة 

العبدوي احلافظ اإلمام حمدث نيسابور أبو حازم عمر بن أمحد بن إبراهيم بن عبدويه بن  -

سدوس بن عيل بن عبد اهلل ابن اإلمام عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود اهلذيل، قال 

 ة وأربعامئة.اْلطيب: كان ثقة صادًقا حافًظا عارًفا، مات يوم عيد الفطر سنة سبع عرش

البيهقي اإلمام احلافظ العالمة شيخ خراسان، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى  -   (4)

اْلرسوجردي البيهقي، صاحب التصانيف وُبورك له يف علمه حلسن قصده وقوة فهمه وحفظه 

ومخسني  وعمل كتًبا مل يسبق إىل ُتريرها ،حرضه األجل يف عارش مجادى األوىل من سنة ثامنٍ 

 وأربعامئة.

ابن عبد الرب اإلمام شيخ اإلسالم حافظ اِلغرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن  -

عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي ،قال أبو الوليد الباجي: مل يكن باألندلس مثل أيب عمر يف 

 امئة.احلديث. مات أبو عمر ليلة اجلمعة سلخ ربيع اآلخر سنة ثالث وستني وأربع

احُلَميدي احلافظ الثبت اإلمام القدوة، أبو عبد اهلل حممد بن أيب نرص فتوح بن عبد اهلل بن فتوح  -  (1)

بن محيد بن يصل األزدي احلميدي األندليس اِليورقي الظاهري، وكان من كبار تالمذة بن حزم، 

 مات يف سابع عرش ذي احلجة سنة ثامن وثامنني وأربعامئة.
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ْمعاِن04  َلِفّي ، وابن السَّ ـ ثم السِّ
(4)

 . 

ـ ثم عبدالقادر ، واحلازمي00
(0)

 . 

، وابُن سيد الناس خطيُب تونسـ ثم احلافظ الضياء 04
(4)

 . 

                                                                                                                            

ر بن عيل احلافظ العامل اِلكثر اجلوال، أبو الفضل اِلقديس، وقال أبو زكريا بن حممد بن طاه -

منده: كان بن طاهر أحد احلفاظ حسن االعتقاد مجيل الطريقة صدوًقا عاًِلا بالصحيح والسقيم 

 كثري التصانيف الزًما لألثر، وقال أبو اِلعمر: مات يف نصف ربيع األول سنة سبع ومخسامئة.

ي احلافظ العالمة شيخ اإلسالم أبو طاهر عامد الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن السلف - (4)

 يف الذيل: أبو طاهر ثقة ورع متقن ثبت فهم حافظ،قال السمعاني إبراهيم األصبهاِن ،

 تويف السلفي صبيحة اجلمعة خامس ربيع اآلخر سنة ست وسبعني ومخسامئة.

أبو بكر حممد بن أيب اِلظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار  السمعاِن اإلمام احلافظ األوحد، -

التميمي السمعاِن اِلروزي والد احلافظ أيب سعد،  وقال ولده: نشأ يف عبادة وُتصيل وبرع يف 

 األدب وكان مترصًفا يف فنون ومات يف صفر سنة عرش ومخسامئة وله ثالث وأربعون سنة.

اإلمام الرحال أبو حممد الرهاوي احلنبيل حمدث اجلزيرة، قال ابن عبد القادر بن عبد اهلل احلافظ  - (0)

نقطة: كان عاًِلا ثقة مأموًنا صاحًلا إال أنه كان عرًسا يف الرواية ال يكثر عنه إال من أقام عنده. تويف 

 احلافظ الرهاوي بحران يف ثاِن مجادى األوىل سنة اثنتي عرشة وستامئة.

ع النسابة أبو بكر حممد بن موسى بن عثامن بن موسى بن عثامن احلازمي اإلمام احلافظ البار -

بن حازم اهلمذاِن، وذكره ابن النجار فقال: كان من األئمة احلفاظ العاِلني بفقه احلديث ومعانيه 

 ورجاله، مات يف مجادى األوىل سنة أربع وثامنني ومخسامئة.

خ السنة ضياء الدين أبو عبد اهلل حممد بن الضياء اإلمام العامل احلافظ احلجة حمدث الشام شي - (4)

عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن السعدي اِلقديس ثم الدمشقي، الصاحلي احلنبيل، صاحب 

 يف شعبان سنة تسع عرشة وستامئة. التصانيف النافعة، تويف 

بن حممد ابن سيد الناس اإلمام احلافظ العالمة اْلطيب أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد اهلل  -

بن ُييى ابن سيد الناس اليعمري األندليس اإلشبييل، عامل اِلغرب، ذكر القايض عز الدين 
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ـ ثم حفيُده حافظ وقتِه أبو الفتح01 
(4)

 . 

وممن يعّد 
(0)

 من احلفاِظ يف الطبقِة الثالثة : َعَدٌد من الصحابِة وخلٌق من 

 التابعني وتابعيهم ، وهُلمَّ جرًا إىل اليوم .

 

ة ، وَثْبت ، وجِ  ان ، يقال فيه : إمامـ فمثُل ُييى القط4 ْهبِذ، وُحجَّ
(4)

 ، 

 ثَِقة . وثَِقة

 ـ ثم ثقة حافظ .0

 ـ ثم ثقة ُمتقن .4

صدوق ، ونحُو ذلك  ـ ثم ثقة عارف ، وحافظ1
(1)

. 
                                                                                                                            

الرشيف يف وفياته فقال: كان أحد حفاظ احلديث اِلشهورين ،تويف يف رجب سنة تسع ومخسني 

 وستامئة.

حممد ابن سيد الشيخ العالمة اِلحدث احلافظ األديب البارع فتح الدين أبو الفتح حممد بن    (4)

الذهبي يف اِلعجم اِلختص باِلحدثني قال اإلمام الناس اليعمري األندليس األصل اِلرصي. )و

:وصنف وصحح وعلل وفرع وأصل واهلل يصلحه وإياي، مات فجأة يف احلادي عرش من شعبان 

 هـ( 741سنة 

 يف ]س[: تقدم. 

ألمور ، البارع العارف بطرق النقد ، وهو جهبذ : اجلهبذ بالكرس : النقاد اْلبري بغوامض ا  (4)

معرب ومما يستدرك عليه : اجلهباذ ، بالكرس ، لغة يف اجلهبذ ، واجلمع اجلهابذة . )تاج العروس 

بيدي(  للزَّ

(: وِمن اِلهم، أيضًا: معرفة مراتب التعديل: 422تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ   (1)

ُح ذلك: التعبرُي بأفعَل، كأوثِق الناس، أو  وأرفعها الوصف أيضًا، بام َدلَّ  عىل اِلبالغة فيه، وأرْصَ
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اُظ الثقات ، إذا انفرد الرجُل منهم من التابعني ، فحديثهُ    فهؤالء احُلفَّ

 كان منصحيح . وإن كان من األتباِع قيل : صحيح غريب . وإن 

َفْرد  بأصحاب األتباع قيل : غري
(4)

. 

 ِمئتا ألف حديث ، ال يكادُ  دهم ، فتجُد اإلماَم منهم عندهوَينُْدُر تفره 

 ينفرد بحديثنِي ثالثة .

َجدنفِرُد به ، ما علمتُه ، وقد يوومن كان بعَدهم فأين ما يَ 
(0)

 . 

                                                                                                                            

أثبِت الناس، أو إليه اِلنتهى يف الثبِت. ثم ما تأكد بصفٍة ِمن الصفات الدالة عىل التعديل، أو 

وصفني: كثقٍة ثقٍة، أو ثبٍت ثبٍت، أو ثقٍة حافٍظ، أو عدٍل ضابٍط، أو نحو ذلك. وأدناها ما َأْشَعر 

 لقرِب من أسهل التجريح: كشيٍخ، َوُيْرَوى حديثه، وُيْعَترَبْ به، ونحِو ذلك.با

َفى. اهـ   وَبنْيَ ذلك مراتُب ال خَتْ

( : وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك 4/445تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام 

 نقطاع نفسه. اهـ قول ابن عيينه حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقه ثقه بتسع مرات وكأنه سكت ال

تعاىل يف ميزان االعتدال يف ترمجة عيل بن عبد اهلل بن اِلديني : بل الثقة  الذهبي قال اإلمام   (4)

احلافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته وأدل عىل اعتنائه بعلم األثر وضبطه دون 

يف اليشء فيعرف ذلك  فانظر أول يشء أقرانه ألشياء ما عرفوها اللهم إال أن يتبني غلطه وومهه 

الكبار والصغار ما فيهم أحد إال وقد انفرد بسنة فيقال له هذا  إىل أصحاب رسول اهلل 

احلديث ال يتابع عليه وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند اآلخر من العلم وما الغرض 

قة اِلتقن يعد صحيحا غريبا وإن تفرد هذا فإن هذا مقرر عىل ما ينبغي يف علم احلديث وإن تفرد الث

 الصدوق ومن دونه يعد منكرا. اهـ 

 

(: قال أبو بكر اْلطيب : 430تعاىل يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام  (0)

)) أكثر طالبي احلديث يف هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون اِلشهور ، وسامع اِلنكر 
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ثم َننَْتِقُل إىل الَيِقظ الثقةِ  
(4)

 اِلتوِسِط اِلعرفِة والطلب ، فهو الذي ُيطَلُق  

 )) الصحيحني (( فتابِِعيههم ، إذا انَفَرد أنه ثقة ، وهم مُجهوُر رجال عليه

ج حديثُه ذلك يف   ) الصحاح ( .باِلَْتن ُخرَّ

ُف كثري  من النهقاَّد يف إطالق ) الغرابة ( مع ) الصحة ( ، وقد َيتوقَّ

 ) الصحاح ( دون يف حديِث أتباِع الثقات . وقد ُيوَجُد بعُض ذلك يف

 بعض .

الذي ينفرد به مثُل ُهَشيْم  ُيسّمي مجاعٌة من احلفاظ احلديثوقد 
(0)

، 

بِن ِغياٍث  وحفص
(4)

: منكراً 
(4)

 

                                                                                                                            

الشتغال بام وقع فيه السهو واْلطأ من رواية اِلجروحني والضعفاء ، حتى لقد دون اِلعروف ، وا

صار الصحيح عند أكثرهم جمتبًا ، والثابت مصدوفًا عنه مطرحًا ، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال 

الرواة وحملهم ، ونقصان علمهم بالتمييز ، وزهدهم يف تعلمه ، وهذا خالف ما كان عليه األئمة 

ألعالم من سالفنا اِلاضني (( .وهذا الذي ذكره اْلطيب حق ،ونجد كثريًا ممن اِلحدثني ، وا

ينتسب إىل احلديث ال يعتني باألصول الصحاح كالكتب والسنة ونحوها ، ويعتني باألجزاء 

الغريبة وبمثل مسند البزار ، ومعاجم الطرباِن ، أو أفراد الدارقطني ، وهي جممع الغرائب 

 واِلناكري . اهـ 

 

 سقطت من ]س[. 

هشيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أيب خازم  الواسطي ثقة ثبت كثري   (0)

 التدليس واإلرسال اْلفي من السابعة )تقريب التهذيب(. 

حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكويف القايض ثقة فقيه تغري حفظه قليل  (4)

 لثامنة )تقريب التهذيب(. يف اآلخر من ا
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فإن كان اِلنفرد من طبقة مشيخة األئمة  
(0)

 ، أطلقوا النكارَة عىل ما

انفرد به مثُل عثامن بن أيب شيبة
(4)

، وأيب َسَلمة التَُّبْوَذكِي 
(4)

، وقالوا : هذا منكر. 
(0)

 

                                                                                                                            

(  :وأما أكثر احلفاظ 442تعاىل يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام   (4)

: )) إنه ال  -وإن مل يرو الثقات خالفه  -إذا تفرد به واحد  -اِلتقدمني فإهنم يقولون يف احلديث 

ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه يتابع عليه ، وَيعلون ذلك علة فيه ، اللهم إال أن يكون 

كالزهري ونحوه ، وربام يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا ،وهلم يف كل حديث نقد 

خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه . وقد قال مسلم يف أول كتابه : )) حكم أهل العلم 

، أن يكون قد شارك الثقات والذي تعرف من مذهبهم يف قبول ما يتفرد به اِلحدث من احلديث 

من أهل احلفظ يف بعض ما رووا ، وأمعن يف ذلك عىل اِلوافقة هلم ، فإذا واجد كذلك ثم زاد بعد 

ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قبلت زيادته (( . فأما من نراه يعمد ِلثل الزهري يف جاللته وكثرة 

بن عروة ، وحديثهام عند أهل العلم  أصحابه احلفاظ اِلتقنني حلديثه وحديث غريه ، أو ِلثل هشام

مبسوط مشرتك قد نقل أصحااهام عنهام حديثهام عىل اتفاق منهم يف أكثره ، فريوي عنهام أو عن 

أحدمها العدد من احلديث مما ال يعرفه أحد من أصحااهام ، وليس ممن قد شاركهم يف الصحيح 

 واهلل أعلم . اهـ  الذي عندهم ، فغري جائز قبول حديث هذا الرضب من الناس ،

(: وهذا الذي 4/424تعاىل يف بيان الوهم واإلهيام ) ابن القطان الفايس قال اإلمام و

كتبناه كله يؤكد ما قلناه : من كون احلديث اِلذكور ال يصح ؛  فإنه من األفراد التي ال تقبل إال 

 من الثقات اِلشهورين. اهـ

(: والشيوخ يف اصطالح 424 رشح العلل الرتمذي)تعاىل يف ابن رجب احلنبيل قال اإلمام  (0)

أهل هذا العلم : عبارة عمن دون األئمة واحلفاظ وقد يكون فيهم الثقة وغريه ، فأما ما تفرد به 

األئمة واحلفاظ فقد سامه اْللييل فردًا ، وذكر أن أفراد احلفاظ اِلشهورين الثقات أو أفراد إمام عن 

 ه،ومثله بحديث مالك يف اِلغفر. اهـاحلفاظ واألئمة صحيح متفق علي

  

عثامن بن أيب شيبة احلافظ الكبري أبو احلسن عثامن بن حممد بن إبراهيم بن عثامن الكويف صاحب    (4)

 اِلسند والتفسري )تقريب التهذيب(. 
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التبوذكي احلافظ الثقة أبو سلمة موسى بن إسامعيل اِلنقري موالهم البرصي )تقريب  (4)

 التهذيب(. 

تعاىل من أهل االستقراء والتتبع يرى أن تفرد احلفاظ الثقات ومن كان  اإلمام الذهبي    (0)

مثلهم من الطبقة األوىل يقبل تفردهم وأما تفرد الثقات اِلتوسط الذين هم أدنى من الطبقة األوىل 

قال من أتباع التابعني قد يتوقف يف تصحيح حديثهم، بل قال يف موضع آخر أن تفرد الصدوق ي

 منكرا. وقد خالفه ومن معه غريهم من األئمة.

قال احلافظ (: أن قتيبة ثقة ثبت كام 4/03تعاىل يف  إرواء الغليل  ) األلباِن قال الشيخ 

فال يرض تفرده كام هو مقرر يف علم احلديث وأما الوهم فمردود إذ ال دليل عليه إال الظن والظن 

 الثقة ! ولو فتح هذا الباب مل يسلم لنا حديث ! اهـ ال يغني عن احلق شيئا وال يرد به حديث

تعاىل يف  قال الذهيب (: السؤال: 13تعاىل يف اِلقرتح ) مقبل الوادعي قال الشيخ 

ترمجة عيل بن اِلديني: إن الثقة إذا تفرد برواية فهي صحيحة غريبة، أما الصدوق فإذا انفرد فهي 

 منكرة، هل هذا قول صحيح؟

تعاىل فلعله جرى عىل مثل  العلم من ال يقبل الصدوق، مثل أيب حاتم  اجلواب: من أهل

ما جرى عليه أبوحاتم. أما ابن الصالح وكثري من أهل العلم فيعتربون الصدوق إذا انفرد حسن 

احلديث، ورب كلمة تنفق عىل اِلؤلف من غري أن ينظر فيها ويفحصها مثل: زيادة الثقة، وقد 

ثم تبعه عىل هذا ابن الصالح، فالراجح يف هذا  "الكفاية"تبه، ويف زلت قدم اْلطيب يف بعض ك

 أنه ُيّسن حديثه. اهـ 

 السؤال: ماذا يقصد اإلمام أمحد بلفظة: )منكر( يف احلديث أو يف الرجل؟

اجلواب: أما إذا قال يف احلديث: )منكر( فهو حممول عىل النكارة وعىل التفرد، فقد يتفرد راو 

، وربام أطلق اإلمام أمحد النكارة بمعنى التفرد، حتى ولو تفرد به راو ثقة وهو من بني سائر الرواة

حمتج به مثل قوله يف حممد بن إبراهيم التيمي: روى مناكري، وحممد بن إبراهيم التيمي هو حامل 

لواء حديث ))إّنام األعامل بالنّيات وإّنام لكّل أمرئ ما نوى(( فهو يرويه عن علقمة بن وقاص 

ر بن اْلطاب. فربام يطلقها عىل الثقة وهو يعني أنه يتفرد بأحاديث، وال يعني أهّنا ترد، عن عم

وربام يطلقها عىل النكارة التي هي ضد اِلعروف، فإذا مل يظهر ال ذا  --وهكذا اإلمام النسائي 

وال ذاك من ترصفه، محلت عىل النكارة التي هي ضد اِلعروف وتوّقف فيه. لكن مثل قوله يف 
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 َوى أحاديَث من األفراد اِلنكرة ، َغَمُزوه وليَّنوا حديَثه ، وتوقفوافإن رَ  

يف توثيقه
(4)

ز عىل نفِسه الَوَهم ،، فإن َرَجع عنها واَمَتنع من رواي   تها ، وَجوَّ

لعدالته فهو خري له وأرَجح
(0)

ُه ال َيغَلُط وال خُيطِئ ،   ، وليس من َحدِّ الثقِة : أنَّ

فمن الذي سلم
(4)

ره عىل خطأغري اِلعصوِم الذي ال يقمن ذلك  
(1)

 . 

 فصل
 . (5)الثقة : من وثََّقه كثرٌي ومل ُيضعَّف

                                                                                                                            

مد بن إبراهيم التيمي: يروي اِلناكري، ومن كان عىل شاكلة حممد بن إبراهيم التيمي فهو يعني حم

 أنه يتفرد ببعض األحاديث، والتفرد ال يشء فيه إذا مل خيالف من هو أرجح منه. اهـ 

 ( :  ال تقبل رواية من عرف بالتساهل يف2تعاىل  يف التقريب والتيسري) النووي قال اإلمام    (4)

سامعه أو إسامعه كمن ال يبايل بالنوم يف السامع أو ُيدث ال من أصل مصحح أو عرف بقبول 

التلقني يف احلديث أو كثرة السهو يف روايته إذا مل ُيدث من أصل أو كثرة الشواذ واِلناكري يف 

 حديثه. اهـ 

ن الذي ترتك (:  قال ابن مهدي لشعبة م033تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام   (0)

 الرواية عنه قال إذا َتارى يف غلط جممع عليه ومل يتهم نفسه عند اجتامعهم عىل خالفه. اهـ 

 يف ]س[ و ]ح[: يسلم. 

( : وذكر الرتمذي ههنا 32تعاىل يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام    (1)

ل خطؤهم وذكر أنه مل يسلم من اْلطأ كبري أحد حكم القسم الرابع وهم احلفاظ اِلتقنون الذين يق

من األئمة عىل حفظهم، وقال ابن معني من مل خيطئ يف احلديث فهو كذاب، وقال أيضا لست 

أعجب ممن ُيدث فيخطئ إنام أعجب ممن ُيدث فيصيب، وقال ابن اِلبارك ومن يسلم من الوهم 

 بعضهم جزءا يف ذلك. اهـ وقد ومهت عائشة مجاعة من الصحابة يف رواياهتم وقد مجع 

 

 هذا من أرفع مراتب التوثيق ومل يشرتط يف توثيق الراوي عدد اِلعدلني.  (5)
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 وُدوَنه : من مل ُيوثق وال ُضعِّف .  

ج حديُث هذا يف )) الصحيحني (( ، فهو ُمَوثَّق بذلك فإن ُخرِّ
(4)

ح له   ، وإن َصحَّ

 مثُل الرتمذيِّ 
(4)

  

                                                                                                                            

(: وصحيح اكتفاؤهم أي أئمة 4/042تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام 

األثر فيها بقول العدل الواحد جرحا وتعديال... مما تثبت به العدالة أيضا وهو االستفاضة 

غناء ذي الشهرة ونباهة ال الذكر باالستقامة والصدق مع البصرية والفهم وهو االستفاضة است

 عن تزكية رصُية كاملك هو ابن أنس. اهـ 

(: اجلواب أن العدالة تثبت إما 13تعاىل يف التقييد واإليضاح ) العراقي قال اإلمام 

زم الصحة يف كتابه له فالعدالة بالتنصيص عليها كاِلرصح بتوثيقهم وهم كثري أو بتخريج من الت

 أيضا تثبت بذلك. اهـ 

(: السابعة: وإذا انتهى األمر يف معرفة 42تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام 

الصحيح إىل ما خرجه األئمة يف تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كام سبق ذكره فاحلاجة ماسة إىل 

 التنبيه عىل أقسامه باعتبار ذلك،

ام : صحيح أخرجه البخاري ومسلم مجيعا ،الثاِن : صحيح انفرد به البخاري أي عن فأوهل

 مسلم،

 الثالث : صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري ،الرابع : صحيح عىل رشطهام مل خيرجاه،

اْلامس : صحيح عىل رشط البخاري مل خيرجه ،السادس : صحيح عىل رشط مسلم مل 

 خيرجه،

 مها وليس عىل رشط واحد منهام.السابع : صحيح عند غري

هذه أمهات أقسامه وأعالها األول وهو الذي يقول فيه أهل احلديث كثريا: صحيح متفق 

 عليه. اهـ  

 هذه العبارة  قد تكلم عليها احلافظ  بأن اِلجهول مل يوجد يف الصحيحني.   (4)

لة احلال فمندفعة (:  فأما جها151تعاىل يف مقدمة فتح الباري ) ابن حجر قال احلافظ 

 عن مجيع من أخرج هلم يف الصحيح ألن رشط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة. اهـ 
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 فوجود الراوي يف الصحيحني عىل سبيل االحتجاج يكتسبون التوثيق الضمني.

(:   وقبل اْلوض فيه ينبغي 151تعاىل  يف مقدمة فتح الباري) ابن حجر قال احلافظ 

لم أن ختريج صاحب الصحيح ألي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة لكل منصف أن يع

ضبطه وعدم غفلته وال سيام ما انضاف إىل ذلك من إطباق مجهور األئمة عىل تسمية الكتابني 

بالصحيحني وهذا معنى مل ُيصل لغري من خرج عنه يف الصحيح فهو بمثابة إطباق اجلمهور عىل 

له يف األصول فإما إن خرج له يف اِلتابعات والشواهد والتعاليق تعديل من ذكر فيهام هذا إذا خرج 

فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم يف الضبط وغريه مع حصول اسم الصدق هلم وحينئذ 

إذا وجدنا لغريه يف أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا اإلمام فال يقبل إال مبني 

هذا الراوي ويف ضبطه مطلقا أو يف ضبطه ْلرب بعينه ألن السبب مفرسا بقادح يقدح يف عدالة 

األسباب احلاملة لألئمة عىل اجلرح متفاوتة عنها ما يقدح ومنها ما ال يقدح وقد كان الشيخ أبو 

احلسن اِلقديس يقول يف الرجل الذي خيرج عنه يف الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه ال 

أبو الفتح القشريي يف خمترصه وهكذا نعتقد وبه نقول وال خ قال الشييلتفت إىل ما قيل فيه، 

نخرج عنه إال بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد يف غلبة الظن عىل اِلعنى الذي قدمناه من اتفاق 

الناس بعد الشيخني عىل تسمية كتابيهام بالصحيحني ومن لوازم ذلك تعديل رواهتام، قلت: فال 

 واضح. اهـ   يقبل الطعن يف أحد منهم إال بقادح

(: وروينا عن ) مسلم ( أنه قال : ليس كل 42تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام 

إنام وضعت ههنا ما أمجعوا عليه.  -يعني يف كتابه الصحيح  -يشء عندي صحيح وضعته ههنا 

ائط أنه مل يضع يف كتابه إال األحاديث التي وجد عنده فيها رش -واهلل أعلم  -قلت : أراد 

 الصحيح اِلجمع عليه وإن مل يظهر اجتامعها يف بعضها عند بعضهم. اهـ  

(: أن 452تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام اجليد هو رتبة بني الصحيح واحلسن،     (4)

اجلهبذ منهم ال يعدل عن صحيح إىل جيد إال لنكتة كأن يرتقي احلديث عنده عن احلسن لذاته 

 ه الصحيح فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح. اهـ ويرتدد يف بلوغ

 (:452تعاىل يف ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل) الذهبي قال اإلمام 

وقسم يف مقابلة هؤالء ، كأيب عيسى الرتمذي وأيب عبد اهلل احلاكم وأيب بكر البيهقي 

 متساهلون .
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( :تساهل الرتمذي 4/42الضعيفة ) تعاىل يف  سلسلة األحاديث األلباِن قال الشيخ 

حديثًا حديثًا، فكان الضعيف  "سننه"إنكاُره مكابرٌة لشهرته عند العلامء، وقد تتبعت أحاديث 

منها نحو ألف حديث، أي قريبًا من مُخس جمموعها... ، ألّن التساهل من مثله ال يكون إال عن 

 ن منهم. اهـ اجتهاد، وليس عن هوى أو غرٍض! وكذلك ُيقال يف اِلتشددي

(: السؤال: ما هو القول الفصل فيمن 407تعاىل يف اِلقرتح) مقبل الوادعي قال الشيخ 

قيل فيه من اِلحدثني: إنه متساهل كاحلاكم، وابن حبان، والرتمذي، هل هو احلكم عىل احلديث 

 احلسن بالصحة أم غري ذلك؟

عدته وقاعدة شيخه ابن خزيمة اجلواب: أما ابن حبان فتساهله فيام خيتص باِلجهولني، وقا

للحافظ ابن حجر: أهّنام يوثقان اِلجهول، وعىل هذا بنيا عملهام  "لسان اِليزان"معروفة يف مقدمة 

يف صحيحيهام. أما يف بقية األمور فربام ُيصل منه بعض التساهل، مثل: تصحيح حديث دّراج 

من اِلراجع الكبرية اِلفيدة، يعترب مرجًعا  "صحيح ابن حبان"عن أبياهليثم أو غريه، ولكن 

وأخطاؤه يف مسألة توثيق اِلجهول وتصحيح حديث اِلجهول ال ينبغي أن يتابع عليها، وتساهله 

يف بعض األحاديث التي من طرق بعض الرجال ال يتابع عليها أيًضا. والرتمذي كذلك، مع أن 

كثري بن عبداهلل بن عمرو بن الرتمذي أكثر تساهاًل من ابن حبان، فاحلافظ الذهبي قال يف ترمجة 

عوف وقد ذكر حديث: ))اِلسلمون عىل رشوطهم((، قال: وأما الرتمذي فصحح حديثه، وهلذا 

ال يعتمد العلامء عىل تصحيحه. ألنه قد كان ذكر يف ترمجة كثري بن عبداهلل عن اإلمام الشافعي 

 وأيب داود، أنه ركن من أركان الكذب. اهـ 

تعاىل يف رشح العلل  لذي ذكر عىل ما قاله اإلمام ابن رجب فبهذا نحمل لفظ )جيد( ا

خرج يف كتابه احلديث الصحيح واحلديث احلسن  ( : واعلم أن الرتمذي 453الرتمذي )

 )وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف( واحلديث الغريب ، كام سيأيت .

 كتاب الفضائل ( ولكنه يبني ذلك والغرائب التي خرجها فيها بعض اِلناكري ) وال سيام يف

غالبًا وال يسكت عنه ، وال أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق عىل اهتامه حديثًا بإسناد منفرد ، 

إال أنه قد خيرج حديثًا مرويًا من طرق ، أو خمتلفًا يف إسناده ، ويف بعض طرقه متهم ، وعىل هذا 

بن السائب الكلبي . نعم قد خيرج عن سئ الوجه خرج حديث حممد بن سعيد اِلصلوب ، وحممد 

احلفظ ، وعمن غلب عىل حديثه الوهم ، ويبني ذلك غالبًا وال يسكت عنه ، وقد شاركه أبو داود 

يف التخريج عن كثري من هذه الطبقة ، مع السكوت عىل حديثهم ، كإسحاق بن أيب فروة وغريه 
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وابِن خزيمة 
(4)

 أيضًا ،  دفجيِّ  

                                                                                                                            

اًل ، ومن هيم كثريًا ، ومن يغلب عليه خيرج حديث الثقة الضابط ، ومن هيم قلي ...والرتمذي 

 الوهم خيرج حديثه نادرًا ، ويبني ذلك وال يسكت عنه . اهـ

 (: 457تعاىل يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) اْلطيب البغدادي قال اإلمام    (4)

رتمذي ومما يتلو الصحيحني سنن أيب داود السجستاِن وأيب عبد الرمحن النسائي وأيب عيسى ال

وكتاب حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي رشط فيه عىل نفسه إخراج ما اتصل سنده 

 . اهـ بنقل العدل عن العدل إىل النبي 

(: صحيح ابن خزيمة أعىل مرتبة من 51تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام 

م يف اإلسناد فيقول إن صح صحيح ابن حبان لشدة ُتريه حتى أنه يتوقف يف التصحيح ألدنى كال

 اْلرب أو إن ثبت كذا ونحو ذلك. اهـ 

تعاىل  يف  الذهبي قال اإلمام وعرف كتاب صحيح ابن خزيمة بـ )خمترص اِلخترص( كام 

 له عاليا بفوت يل. اهـ  "خمترص اِلخترص  "(: وقد سمعنا 44/443السري )

بصريا بالرجال، فقال فيام رواه (:وقد كان هذا اإلمام جهبذا 44/047تعاىل يف ) وقال 

عنه أبو بكر حممد بن جعفر شيخ احلاكم: )لست أحتج بشهر بن حوشب، وال بحريز بن عثامن 

ِلذهبه ، وال بعبد اهلل بن عمر، وال ببقية، وال بمقاتل بن حيان، وال بأشعث بن سوار، وال بعيل بن 

ل، وال بيزيد بن أيب زياد، وال جدعان لسوء حفظه، وال بعاصم بن عبيد اهلل، وال بابن عقي

بمجالد، وال بحجاج بن أرطاة إذا قال: عن، وال بأيب حذيفة النهدي، وال بجعفر بن برقان، وال 

 بأيب معرش نجيح، وال بعمر بن أيب سلمة، وال بقابوس بن أيب ظبيان(.

 ثم سمى خلقا دون هؤالء يف العدالة، فإن اِلذكورين احتج اهم غري واحد. . اهـ  

( :قد التزم ابن خزيمة وابن حبان 4/53تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام 

الصحة ومها خري من اِلستدرك بكثري وأنظف أسانيدا ومتونا وعىل كل حال فال بد من النظر 

للتمييز وكم يف كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث حمكوم منه بصحته وهو ال يرتقي عن رتبة 

 ححه الرتمذي من ذلك مجله مع أنه ممن يفرق بني الصحيح واحلسن. اهـ احلسن بل وفيام ص

 فبهذا نحمل لفظ )جيد( الذي ذكره اإلمام الذهبي بام قال به اإلمام السيوطي وغريه كام تقدم.
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َح له كالدارقطنيِّ وإن َص   حَّ
(4)

واحلاكم 
(0)

 ، فأقله أحوالِه : ُحْسُن حديثه . 

 اسم ) الثقة ( عىل عند طوائف من اِلتأخرين ، إطالق وقد اشَتَهر

من مل َُيَْرح ، مع ارتفاع اجلهالِة عنه
(4)

 ى : مستورًا ، وُيسمىَّ :. وهذا ُيسمَّ  

                                                 

تعاىل يف آخر هذا الكتاب )واِلتساهُل كالرتمذيِّ ، واحلاكم ،  الذهبي قال اإلمام    (4)

 األوقات( والدارقطني ِّ يف بعض

( : وقسم معتدل كأمحد 1/432تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام 

 والدارقطني وابن عدي. اهـ 

تعاىل :)والدارقطنيِّ يف بعض األوقات( بام قال به اإلمام  فبهذا نحمل قول اإلمام الذهبي 

د ارتفعت جهالته ( :وعبارة الدارقطني من روى عنه ثقتان فق0/51السخاوي يف فتح اِلغيث )

 وثبتت عدالته. اهـ 

(: وأما احلاكم فهو أكثر الثالثة تساهاًل 402تعاىل يف اِلقرتح ) مقبل الوادعي قال الشيخ  (0)

فربام يصحح حديًثا من طريق أيب حذيفة إسحاق بن برش البخاري، أو من طريق إسحاق بن برش 

بعض ما تيرس  --وقد تتبع الذهبي  الكاهيل، وربام يصحح حديًثا منقطًعا أو شديد الضعف،

له، وتتبعنا بحمد اهلل بعض ما سكت عليه احلافظ الذهبي، يف هوامش اِلستدرك، وقد خرج 

 ."تتبع أوهام احلاكم التي سكت عليها الذهبي"الكتاب واحلمد هلل وهو بعنوان 

 فه. اهـ : وياليته مل يؤلّ "اِلستدرك"يقول يف ترمجة احلاكم يف شأن  واإلمام الذهبي 

(: هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل 330تعاىل يف التنكيل ) اِلعلمي اليامِن قال اإلمام و

إنام خيصونه بـ )اِلستدرك( فكتبه يف اجلرح والتعديل مل يغمزه أحد بيشء مما فيها أعلم، واهذا يتبني 

لرتوي يف أحكامه أن التشبث بام وقع له يف )اِلستدرك( وبكالمهم فيه ألجله إن كان ال َياب ا

التي يف )اِلستدرك( فهو وجيه، وإن كان للقدح يف روايته أو يف أحكامه يف غري )اِلستدرك( يف 

اجلرح والتعديل ونحوه فال وجه لذلك، بل حاله يف ذلك كحال غريه من األئمة العارفني، إن 

أنه أخطأ فيه، وقبول  وقع له خطأ فنادر كام يقع لغريه، واحلاكم يف ذلك إطراح ما قام الدليل عىل

 "ماعداه. واهلل اِلوفق
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الصدق ، ويقال فيه : شيخ . حمله 
(0)

 

                                                                                                                            

تعاىل )اِلتوىف سنة  ( وشيخه ابن خزيمة 451تعاىل )اِلتوىف سنة  لعله يريد به ابن حبان   (4)

تعاىل يف  ابن حبان قال اإلمام ( واهلل أعلم. 425تعاىل )اِلتوىف سنة  ( والدارقطني 444

منه اجلرح ضد التعديل فمن مل يعلم َيرح فهو عدل ( : ألن العدل من مل يعرف 4/44الثقات )

إذا مل يبني ضده إذ مل يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم وإنام كلفوا احلكم بالظاهر من 

 األشياء غري اِلغيب عنهم. اهـ 

( :قلت وهذا الذي ذهب إليه ابن 4/41تعاىل يف لسان اِليزان ) ابن حجر قال احلافظ 

رجل إذا انتفت جهالة عينه كان عىل العدالة إىل أن يتبن جرحه مذهب عجيب حبان من أن ال

واجلمهور عىل خالفه وهذا هو مساك ابن حبان يف كتاب الثقات الذي ألفه فإنه يذكر خلقا من 

نص عليهم أبو حاتم وغريه عىل أهنم جمهولون وكان عند ابن حبان أن جهالة العني ترتفع برواية 

 هب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غريه. اهـ واحد مشهور وهو مذ

(: وأهل العلم باحلديث ال 4/474)033تعاىل يف سننه رقم  الدارقطني قال اإلمام 

ُيتجون بخرب ينفرد بروايته رجل غري معروف وإنام يثبت العلم عندهم باْلرب إذا كان رواته عدال 

ه وارتفاع اسم اجلهالة عنه أن يروى عنه رجالن مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم اجلهالة عن

فصاعدا فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم اجلهالة وصار حينئذ معروفا فأما من مل يرو عنه إال 

 رجل واحد انفرد بخرب وجب التوقف عن خربه ذلك حتى يوافقه غريه واهلل أعلم. اهـ 

تعاىل : قلت: فمن هذا الوقت  خالد تعاىل يف السري يف ترمجة ابن  الذهبي قال اإلمام 

بل وقبله صار احلفاظ يطلقون هذه اللفظة عىل الشيخ الذي سامعه صحيح بقراءة متقن، وإثبات 

عدل، وترخصوا يف تسميته بالثقة، وإنام الثقة يف عرف أئمة النقد كانت تقع عىل العدل يف نفسه، 

 الفن، فتوسع اِلتأخرون. اهـ .اِلتقن ِلا محله، الضابط ِلا نقل، وله فهم ومعرفة ب

 كل هذه األلفاط أطلقها اِلتأخرون عىل الثقة ، وهي من أدنى مراتب التعديل. (0)

تعاىل يف )ميزان االعتدال( يف ترمجة العباس بن الفضل العدِن : سمع  الذهبي قال اإلمام 

 أذكر يف كتابنا ليس هو عبارة جرح ؛ وهلذا مل "هو شيخ"منه أبو حاتم ، وقال: شيخ ؛ فقوله 

أحدًا ممن قال فيه ذلك ؛ ولكنها أيضًا ما هي عبارة توثيق ؛ وباالستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة 

. 
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 جمهول ( ، ال يلزُم منه جهالُة عينِه ، فإن ُجِهَل عينُه وقوهلم : ) 

وا به  وحاُله ، فَأوىَل أن ال َُيتجه
(4)

. 

                                                                                                                            

 ، أي ليس هو بحجة. اهـ "يكتب حديثه"ومن ذلك قوله 

(  يف بيان لفظ ) 4/543تعاىل يف بيان الوهم واإلهيام ) ابن القطان الفايس قال اإلمام و

فظة يطلقوهنا عىل الرجل إذا مل يكن معروفًا بالراوية ممن أخذ عنه ، وإنام وقعت شيخ ( : هذه الل

له رواية احلديث أو أحاديث فهو يروهيا ، هذه الذي يقولون فيه شيخ .وقد ال يكون من هذه 

صفته من أهل العلم ، وقد يقولوهنا للرجل باعتبار قلة ما يرويه عن شخص خمصوص ، كام 

خ عن أيب هريرة أو عن أنس ، فيسوقون يف ذلك روايات لقوم مقلني عنهم يقولون حديث اِلشاي

، فإنام  ، وإن كانوا مكثرين عن غريهم ، وكذلك إذا قالوا أحاديث اِلشايخ عن رسول اهلل 

 يعنون من ليس له عنه إال احلديث أو احلديثان ونحو ذلك. اهـ 

( : )ومل أتعرض لذكر من قيل فيه 1-4/4تعاىل يف مقدمة )اِليزان( ) الذهبي قال اإلمام 

هو "أو:  "هو شيخ"، وال من قيل فيه:  "ال بأس به"، وال من قيل فيه:  "حمله الصدق": 

 ؛ فإن هذا باب تعديل(. اهـ "صالح احلديث

( : اِلرتبة السادسة وهي حمله 0/442تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام 

ابن الصالح وتبعا للذهبي كام تقدم ورووا عنه أو روى الناس  الصدق خالفا البن أيب حاتم ثم

عنه أو يروى عنه أو إىل الصدق ما هو يعني أنه ليس بعيد عن الصدق وكذا شيخ وسط أو وسط 

فحسب أي بدون شيخ أو شيخ فقط أي بدون وسط...وأما السادسة فاحلكم يف أهلها دون أهل 

 عتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه. اهـ التي قبلها ويف بعضهم من يكتب حديثه لال

( جمهول العني وجمهول احلال واِلستور 445تعاىل يف النزهة ) وقد بني احلافظ ابن حجر    (4)

َي الراوي، وانفرد راٍو واحٌد بالرواية عنه، فهو جمهول العني، كاِلبهم، إال  فقال  تعاىل :فإن ُسمِّ

 ه عىل األصح، وكذا َمن ينفرد عنه إذا كان متأهاًل لذلك.أن يوثقه غري َمن ينفرد به عن

ْق فهو جمهول احلال، وهو اِلستور. وقد َقبَِل ِرَواَيَتُه  أو إْن روى عنه اثنان فصاعدًا، ومل ُيَوثَّ

ها اجلمهوُر. والتحقيُق أن روايَة اِلستوِر، ونحِوِه، مما فيه االحتامل؛ ال ُيْطلَ  اَعٌة بغرِي قيٍد، وردَّ ُق مَجَ

ها، وال بقبوهلا، بل يقال: هي موقوفٌة إىل استبانة حاله، كام جزم به إمام احلرمني،  القوُل بردِّ

. اهـ   ونحوه قول ابن الصالح فيمن ُجِرَح بَجْرٍح غري ُمَفرسَّ



       

 

126 

 

 كتااا اململقظة  ااا مل

 

 

ملماااا ذملقلــيااااااا ململلإل

 

 
                                                                                                                            

تعاىل فلهام تعريف آخر  تعاىل واإلمام ابن الصالح  وأما اإلمام اْلطيب البغدادي 

 تعاىل . ريف احلافظ ابن حجر ويف احلقيقة هو نفس تع

(: اِلجهول عند أصحاب 413تعاىل يف الكفاية ) اْلطيب البغدادي قال اإلمام و 

احلديث هو كل من مل يشتهر بطلب العلم يف نفسه وال عرفه العلامء به ومن مل يعرف حديثه إال من 

 واهليثم بن حنش جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وعبد اهلل بن أغر اهلمداِن

 ومالك بن أغر...إىل آخر كالمه. اهـ

( : يف رواية اِلجهول وهو يف غرضنا ههنا 412تعاىل  يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام 

 أقسام : 

أحدها : اِلجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن مجيعا . وروايته غري مقبولة عند اجلامهري  

الثاِن : اِلجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل يف الظاهر وهو  عىل ما نبهنا عليه أوال ،

اِلستور ...الثالث : اِلجهول العني وقد يقبل رواية اِلجهول العدالة من ال يقبل رواية اِلجهول 

 العني ومن روى عنه عدالن وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه اجلهالة. اهـ 

(: احلاصل أن اِلجهول ينقسم 432ري احلثيث  )تعاىل يف الس مقبل الوادعي قال الشيخ 

إىل قسمني : جمهول عني ،وهو الذي ما روى عنه إال واحد ومل يوثقه معترب، هذا ال يصلح يف 

الشواهد وال يف اِلتابعات. وجمهول حال ،وهو الذي روى عنه اثنان فأكثر ومل يوثقه معترب، هذا 

طلب قبل حديثه وإن مل يوثقه أحد. هذا اإلحرتاز يصلح يف الشواهد واِلتابعات. وإذا اشتهر بال

)ومل يوثقه معترب( احرتاز من توثيق ابن حبان والعجيل ومن نجا نحوامها ، فإهنام يوثقان جمهول 

 العني وجمهول احلال. اهـ 

( : واحلق ألهنا ال تقبل رواية 4/412تعاىل يف إرشاد الفحول ) الشوكاِن قال اإلمام 

هول احلال؛ ألن حصول الظن باِلروي ال يكون إال إذا كان الراوي عدال وقد جمهول العني وال جم

إِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمَن }دلت األدلة من الكتاب والسنة عىل اِلنع من العمل بالظن كقوله سبحانه: 

قِّ َشْيًئا ول رواية العدل فكان ؛ وقام اإلمجاع عىل قب {َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلم}وقوله:  {احْلَ

كاِلخصص لذلك العموم، فبقي من ليس بعدل داخاًل ُتت العمومات وأيًضا قد تقرر عدم 

قبول رواية الفاسق وجمهول العني أو احلال ُيتمل أن يكون فاسًقا وأن يكون غري فاسق فال تقبل 

العلم بوجود هذا روايته مع هذا االحتامل ألن عدم الفسق رشط يف جواز الرواية عند فال بد من 

 الرشط وأيًضا وجود الفسق مانع من قبول روايته فال بد من العلم بانتفاء هذا اِلانع. اهـ 
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وإن كان اِلنفرُد عنه من كباِر األثبات 
(4)

 حلاله ، وَُيَتجه بمثلِه ، فأقوى 

                                                 

 الذهبي قال اإلمام تعاىل بـ)كباِر األثبات( هو كبار التابعني،  ومقصود اإلمام الذهبي  (4)

لرجل من كبار التابعني أو ( . أما اِلجهولون من الرواة ؛ فإن كان ا471تعاىل يف ديوان الضعفاء )

أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن ، إذا سلم من خمالفة األصول وركاكة األلفاظ وإن 

كان الرجل منهم من صغار التابعني فيتأنى يف رواية خربه ، وخيتلف ذلك باختالف جالله الراوي 

 فمن بعدهم فهو أضعف عنه ، وجتربة وعدم جتربة ذلك . وإن كان اِلجهول من أتباع التابعني

 ْلربه ال سيام إذا انفرد به. اهـ 

بن قال يعقوب (: و14تعاىل يف رشح العلل الرتمذي) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام 

شيبة : قلت ليحيى بن معني : )) متى يكون الرجل معروفًا ؟ إذا روى عنه كم ؟ (( قال : )) إذا 

ؤالء أهل العلم فهو غري جمهول (( . قلت : )) روى عن الرجل مثل ابن سريين والشعبي ، وه

فإذا روى عن الرجل مثل سامك بن حرب وأيب إسحاق ؟ (( . قال : )) هؤالء يروون عن 

 جمهولني ((...وظاهر هذا أنه ال عربة بتعدد الرواة ، إنام العربة بالشهرة ورواية احلفاظ الثقات اهـ  

 :   4/012يف ختريج السنة البن أيب عاصم تعاىل يف ظالل اجلنة األلباِن قال الشيخ 

ومجله القول أن الرجل مستور احلال والنفس تطمئن لالحتجاج بحديث أمثاله من مستوري 

 التابعني وعىل ذلك جرى كثري من اِلحققني. اهـ 

(  :و الظاهر أنه وسط حسن 4/050تعاىل يف السلسلة الصحيحة) األلباِن قال الشيخ 

ي و قد روى عنه اجلامعة ، فهو حكم مستوري التابعني الذين ُيتج بحديثهم احلديث ، ألنه تابع

 ما مل يظهر خطؤهم فيه ،و هذا احلديث من هذا القبيل. اهـ

   

(: و من مذهب بعض 4/427تعاىل يف السلسلة الصحيحة ) األلباِن قال الشيخ 

و هذا خري من اِلستور كام اِلحدثني كابن رجب و ابن كثري ُتسني حديث اِلستور من التابعني ، 

 ال خيفى . اهـ   

( : فالصحيح أن التابعني 434تعاىل يف السري احلثيث ) مقبل الوادعي قال الشيخ 

وغريهم يف حكم واحد ،وإال فليزم منه أتباع التابعني أيضا والصحابة قد يتثبتون من التابعني ،بل 

 ربام تثبت بعضهم من بعض الصحابة. اهـ 
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كالَّنسائي  مجاعة 
(4)

وابِن ِحباَّن 
(0)

. 

 يب حاتم ، وابنِ ، وابِن أالبخاريِّ  وَينُْبوُع معرفة ) الثقات ( : تاريخ

)) هتذيب الكامل (( ِحبَّان ، وكتاب
(4)

 . 

 فصل

                                                 

 تعاىل يف هتذيب التهذيب : خشف بن مالك الطائي الكويف. ابن حجر افظ قال احل  (4)

ثقة وذكره ابن قال النسائي روى عن أبيه وعمر وابن مسعود. وعنه زيد بن جبري اجلشمي. 

قال األزدي حبان يف الثقات. قلت: وقال الدارقطني يف السنن جمهول وتبعه البغوي يف اِلصابيح و

 ليس بذاك. اهـ 

تعاىل يف هتذيب التهذيب: أمحد بن نفيل السكوِن الكويف. روى  ابن حجر افظ قال احل

ذكره ابن عساكر ومل أقف عىل قال املزي عن حفص بن غياث وعنه النسائي وقال ال بأس به. 

 جمهول. قلت: بل هو معروف يكفيه رواية النسائي عنه. اهـ قال الذهيب روايته عنه و

 

( عطاء اِلدِن يروى عن أبى هريرة يف صالة 4/44تعاىل يف الثقات ) ابن حبان قال اإلمام   (0)

 اجلمع روى عنه منصور ال أدرى من هو وال بن من هو. اهـ  

يعترب مرجًعا  "صحيح ابن حبان"( 407تعاىل يف اِلقرتح ) مقبل الوادعي قال الشيخ 

حيح حديث اِلجهول ال من اِلراجع الكبرية اِلفيدة، وأخطاؤه يف مسألة توثيق اِلجهول وتص

ينبغي أن يتابع عليها، وتساهله يف بعض األحاديث التي من طرق بعض الرجال ال يتابع عليها 

 أيًضا. اهـ 

( : وقد صنف الناس يف ذلك 424تعاىل يف اختصار علوم احلديث ) ابن كثري قال اإلمام  (4)

والبن ِحبَّان كتابان نافعان: أحدمها يف قدياًم وحديثًا كتبًا كثرية: من أنفعها كتاب ابن أيب حاتم. 

الثقاة، واآلخر يف الضعفاء. وكتاب الكامل البن عدي. والتواريخ اِلشهورة، ومن أجلها: تاريخ 

بغداد للحافظ أيب بكر أمحد بن عيل اْلطيب: وتاريخ دمشق للحافظ أيب القاسم بن عساكر. 

 ا احلافظ أيب عبد اهلل الذهبي. اهـ وهتذيب شيخنا احلافظ أيب احلجاج اِلزي. وميزان شيخن
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من َأخَرج له الشيخان ]أو أحدمها[ 
(4)

 عىل قسمني : 

ا به يف األصول أحُدمها : ما احَتجَّ
(0)

جا له متابعةً    . وثانيهام : من خرَّ

وَشهاَدًة واعتبارًا 
(4)

. 

ا به أو أحُدمها ، ومل ُيوثَّق   ُثهِمَز ، فهو ثقة ، حدي، وال غُ ]فمن احَتجَّ

قوي[
(1)

  .
(5)

 

                                                 

 سقطت من ]م[ و ]س[. 

( :  ينبغي لكل منصف أن يعلم 151تعاىل يف مقدمة فتح الباري ) ابن حجر قال احلافظ    (0)

أن ختريج صاحب الصحيح ألي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته وال 

ر األئمة عىل تسمية الكتابني بالصحيحني وهذا معنى مل سيام ما انضاف إىل ذلك من إطباق مجهو

ُيصل لغري من خرج عنه يف الصحيح فهو بمثابة إطباق اجلمهور عىل تعديل من ذكر فيهام هذا 

 إذا خرج له يف األصول. اهـ 

( : وما يعلقه البخاري من 545تعاىل يف مقدمة فتح الباري ) ابن حجر قال احلافظ  (4)

ام يورده يف مقام االستشهاد وتكثري الطرق فلو كان ما قيل فيهم قادحا ما رض أحاديث هؤالء إن

ذلك وقد أوردت أسامءهم رسدا مقترصا عىل اإلشارة إىل أحواهلم بخالف من أخرج أحاديثهم 

بصورة االتصال الذين فرغنا منهم فقد وضح من تفاصيل أحواهلم ما فيه غنى للمتأمل والح من 

ومقدار ما أخرج اِلؤلف لكل منهم ما ينفي عنه وجوه الطعن للمتعنت  َتييز اِلقاالت فيهم

 واحلول والقوة هلل تعاىل

 سقطت من ]م[. 

 وقد تقدم الكالم عليه.    (5)

(: جهل مجاعة من احلفاظ قوما من الرواة 022تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام 

ريهم وأنا أرسد ما يف الصحيحني من ذلك أمحد لعدم علمهم اهم وهم معروفون بالعدالة عند غ

بن عاصم البلخي جهله أبو حاتم ألنه مل خيرب بحاله ووثقه ابن حبان وقال روى عنه أهل 

  بلده..إىل آخر كالمه. اهـ 
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فمن 
(4)

ا به أو أحُدمها ، وُتكلِّم فيه :   احَتجَّ

 فتارًة يكون الكالُم فيه تعنهتًا ، واجلمهوُر عىل توثيِقه ، فهذا حديُثهُ 

قويّ 
(0)

  .
(4)

  
                                                                                                                            

تعاىل يف هتذيب التهذيب : عبدالرمحن بن عبداهلل الغافقي أمري  ابن حجر قال احلافظ 

الدارمي قال عثمان نه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. واألندلس. روى عن ابن عمر. وع

وابن معني ال أعرفه وقال ابن عدي إذا مل يعرف ابن معني الرجل فهو جمهول وال يعتمد عىل 

معرفة غريه وقال ابن يونس روى عنه عبداهلل بن عياض قتلته الروم باالندلس سنة مخس عرشة 

 ذم اْلمر.ومائة. له يف الكتابني حديث واحد يف 

تعاىل ( : هذا الذي ذكر ابن عدي قاله يف ترمجة عبدالرمحن بن آدم  قلت )يعني احلافظ 

عقب قول ابن معني يف كل منهام ال أعرفه وأقره اِلؤلف عليه وهو ال يتمشى يف كل األحوال فرب 

ن هذا وهذا رجل مل يعرفه ابن معني بالثقة والعدالة وعرفه غريه فضال عن معرفة العني ال مانع م

،الرجل قد عرفه ابن يونس وإليه اِلرجع يف معرفة أهل مرص واِلغرب وقد ذكره ابن خلفون يف 

الثقات وقال كان رجال صاحلا مجيل السرية استشهد يف قتال الفرنج يف شهر رمضان وقد مَض يف 

 ترمجة اجلراح ابن مليح فام يرد االعرتاض. اهـ 

 يف ]س[ و ]ح[: ومن. 

 يف ]س[ و ]ح[: قوي أيضا.    (0)

(: اعلم هداك 452تعاىل  يف ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل) الذهبي قال اإلمام    (4)

 اهلل أن الذين قبل الناس قوهلم يف اجلرح والتعديل ثالثة أقسام :

 قسم تكلموا يف أكثر الرواة كابن معني وأيب حاتم الرازي .

 الرواة كاملك وشعبة . وقسم تكلموا يف كثري من

 وقسم تكلموا يف الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي .

 والكل أيضًا عىل ثالثة أقسام :

قسم متعنت يف اجلرح متثبت يف التعديل ، يغمز الراوي بالغلطني والثالث ، ويلني حديثه ، 

اًل فانظر هل فهذا إذا وثق شخصا فعض عىل قوله بنواجذك ، وَتسك بتوثيقه . وإذا ضعف رج
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وتارًة يكون الكالُم يف تليينِِه وِحفظِهِ  
(4)

 له اعتبار . فهذا حديثُه ال َينحطه  

عن
(0)

يها : من أدنى درجات ) الصحيح (  مرتبة احلَسن ، التي قد ُنسمِّ
(4)

 

                                                                                                                            

وافقه غريه عىل تضعيفه ، فإن وافقه ومل يوثق ذاك أحد من احلذاق فهو ضعيف ، وإن وثقه أحد 

فهذا الذي قالوا فيه : ال يقبل جترُيه إال مفرسًا ، يعني ال يكفي أن يقول فيه ابن معني مثاًل : هو 

ح حديثه وهو إىل ضعيف ، ومل يتضح سبب ضعفه وغريه قد وثقه ، فمثل هذا يتوقف يف تصحي

 احلسن أقرب ، وابن معني وأبو حاتم واجلوزجاِن متعنتون .

وقسم يف مقابلة هؤالء ، كأيب عيسى الرتمذي وأيب عبد اهلل احلاكم وأيب بكر البيهقي 

 متساهلون. وقسم كالبخاري وأمحد بن حنبل وأيب زرعة وابن عدي معتدلون منصفون. اهـ 

ميزان اإلعتدال: أفلح بن سعيد اِلدِن صدوق، روى عن عبد تعاىل يف  الذهبي قال اإلمام 

اهلل بن رافع موىل أم سلمة وحممد بن كعب وعنه ابن اِلبارك والعقدي وعدة وثقة ابن معني ،وقال 

أبو حاتم صالح احلديث وقال ابن حبان يروي عن الثقات اِلوضوعات ال ُيل االحتجاج به وال 

هبي(: ابن حبان ربام قصب الثقة حتى كأنه ال يدري ما خيرج الرواية عنه بحال. قلت )يعني الذ

 من رأسه. اهـ 

 سقطت من ]ح[. 

 يف ]س[ : عىل.    (0)

( عند تعريف احلديث 4/147تعاىل يف النكت ) وقد تقدم كالم احلافظ ابن حجر  (4)

عد عن : ومن ذلك حديث أيب بن العباس بن سهل بن س147تعاىل ص  الصحيح، ثم قال 

. وأيب هذا قد ضعفه لسوء حفظه -  -أبيه عن جده ريض اهلل تعاىل عنه يف ذكر خيل النبي 

أمحد بن حنبل وُييى بن معني والنسائي، ولكن تابعه عليه أخوه عبد اِلهيمن بن العباس؛ أخرجه 

ابن ماجه من طريقه. وعبد اِلهيمن أيضا فيه ضعف، فاعتضد. وانضاف إىل ذلك أنه ليس من 

حاديث األحكام، فلهذه الصورة اِلجموعية حكم البخاري بصحته.وكذا حكم بصحة حديث أ

معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا سألت 

 ."جهادكن احلج والعمرة": -  -عن اجلهاد فقال  -  -النبي 

قد تابعه عليه عنده حبيب بن أيب عمرة ومعاوية ضعفه أبو زرعة ووثقه أمحد والنسائي. و

 فاعتضد. يف أمثلة كثرية قد ذكرت الكثري منها يف مقدمة رشح البخاري.
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فام يف )) الكتابني (( بحمد اهلل رجٌل احَتجَّ به البخاريه أو
(4)

 مسلمٌ  

يف األصوِل ، ورواياُته ضعيفة ، بل َحَسنٌة أو صحيحة 
(0)

. 

َج له البخاريه أو مسلٌم يف الشواهد واِلتاَبعات   ، ففيهم منومن َخرَّ

د يف ِحفظِه يشء ، ويف توثيِقه ترده
(4)

َج له يف ))الصحيح . فكّل   (( نيمن ُخرِّ
(1)

، 

                                                                                                                            

 ويوجد يف كتاب مسلم منها أضعاف ما يف البخاري واهلل أعلم. اهـ 

 يف ]م[ : )وال( ، وهو تصحيف.  

ق الذي ال مرية فيه عند أهل (: احل44تعاىل يف الباعث احلثيث ) أمحد شاكر قال الشيخ    (0)

العلم باحلديث من اِلحققني وممن اهتدى اهدهيم وتبعهم عىل بصرية من األمر أن أحاديث 

الصحيحني صحيحة كلها ، ليس يف واحد منها مطعن أو ضعف ، وإنام انتقد الدارقطني وغريه 

جة العليا التي التزمها من احلفاظ بعض األحاديث عىل معنى أن ما انتقدوه مل يبلغ يف الصحة الدر

كل واحد منهام يف كتابه ، وأما صحة احلديث يف نفسه فلم خيالف أحد فيها فال هيولنك إرجاف 

اِلرجفني وزعم الزاعيمن أن يف الصحيحني أحاديث غري صحيحة. وتتبع األحاديث التي تكلموا 

احكم عىل بينة . واهلل اهلادي فيها وانتقدها عىل القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم و

 إىل سواء السبيل. اهـ 

 ( :151تعاىل يف هدي الساري) ابن حجر قال احلافظ  (4)

فإما إن خرج له يف اِلتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم   

م طعنا فذلك يف الضبط وغريه مع حصول اسم الصدق هلم وحينئذ إذا وجدنا لغريه يف أحد منه

الطعن مقابل لتعديل هذا اإلمام فال يقبل إال مبني السبب مفرسا بقادح يقدح يف عدالة هذا 

الراوي ويف ضبطه مطلقا أو يف ضبطه ْلرب بعينه ألن األسباب احلاملة لألئمة عىل اجلرح متفاوتة 

 منها ما يقدح ومنها ما ال يقدح. اهـ  

 أثبتنا يف ]س[ و ]ح[. يف ]م[: )الصحيح(، والصواب ما 
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فقد َقَفَز الَقنَْطرة ، فال يْعِدل 
(4)

عنه إال بربهاٍن َبنيِّ  
(0)

 . 

 نعم ، الصحيُح مراتب ، والثقاُت َطَبقات ، فليس َمْن ُوثِّق مطلقاً 

َم فيه ، وليس من ُتكلِّم  يف ُسوِء حفظِه واجتهاِده يف الطََّلب ، كمن ُتكلِّ

فوه وَرَوْوا له كمن تركوه ، وال من تركوه  كمن ضعَّفوه وال من ضعَّ

بوه . موه وكذَّ كمن اهتَّ
(4) 

  

                                                 

 يف ]س[ و ]ح[: معدل. 

 ( :151تعاىل يف هدي الساري ) ابن حجر قال احلافظ    (0)

وقد كان الشيخ أبو احلسن اِلقديس يقول يف الرجل الذي خيرج عنه يف الصحيح هذا جاز 

 خمترصه وهكذا أبو الفتح القشريي يفقال الشيخ القنطرة يعني بذلك أنه ال يلتفت إىل ما قيل فيه 

نعتقد وبه نقول وال نخرج عنه إال بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد يف غلبة الظن عىل اِلعنى الذي 

قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخني عىل تسمية كتابيهام بالصحيحني ومن لوازم ذلك تعديل 

تلفة ومدارها رواهتام قلت فال يقبل الطعن يف أحد منهم إال بقادح واضح ألن أسباب اجلرح خم

 عىل مخسة أشياء البدعة أو اِلخالفة أو الغلط أو جهالة احلال أو دعوى االنقطاع يف السند . اهـ 

 

 (: 32تعاىل يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام  (4)

 أن الرواة ينقسمون إىل أربعة أقسم :

ن الغالب عىل حديثه الوهم والغلط ، أحدها : من يتهم بالكذب . والثاِن : من ال يتهم لك

وأن هذين القسمني يرتك حديثهم إال ِلجرد معرفته . والثالث : من هو صادق ويكثر يف حديثه 

الوهم وال يغلب عليه . وقد ذكرنا االختالف يف الرواية عنه وتركه. والرابع : احلفاظ الذي يندر 

 ج به باالتفاق. اهـ أو يقل الغلط واْلطأ يف حديثهم ، وهذا القسم اِلحت
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فالرتجيُح َيدُخُل عند تعاُرِض الروايات
(4)

 . وَحرْصُ الثقاِت يف مصنٍَّف  

ر . وَضبُْط َعَدِد اِلجهولني مستحيل كاِلتعذِّ
(0)

 . 

ا من ُضعَِّف أو قيل   فيه أدنى يشء ، فهذا قد ألَّفُت فيه خمترصاً فأمَّ

يُته بـ )) اِلغني (( سمَّ
(4)

يُته بـ ))اِليزان ((  ، وَبَسطُت فيه مؤلَّفًا َسمَّ
(4)

 . 

                                                 

(: اعلم أن معرفة صحة 425تعاىل يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام  (4)

احلديث وسقمه ُتصل من وجهني: أحدمها معرفة رجاهلم وثقتهم وضعفهم ومعرفة هذا هني 

 تواليفألن الثقات الضعفاء قد دونوا يف كثري من التصانيف وقد اشتهرت برشح أحواهلم ال

والوجه الثاِن معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم عىل بعض عند االختالف إما يف اإلسناد 

وإما يف الوصل واإلرسال وإما يف الوقف والرفع ونحو ذلك وهذا هو الذي ُيصل من معرفته 

وكثرة ممارسته الوقوف عىل دقائق علل احلديث. ونحن نذكر إن شاء اهلل تعاىل من هذا العلم 

يات جامعة خمترصة يسهل اها معرفته ِلن أراد اهلل تعاىل به ذلك . وال بد يف هذا العلم من طول كل

اِلامرسة وكثرة اِلذاكرة ، فإذا عدم اِلذاكر به فليكثر يف كالم األئمة العارفني به ، كيحيى القطان ، 

مه وفقهت نفسه ومن تلقى عنه ، كأمحد ، وابن اِلديني ، وغريمها ، فمن رزق مطالعة ذلك وفه

 فيه ، وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه . اهـ 

(: ثم عىل خلق كثري من اِلجهولني ومل 41تعاىل يف اِلغني يف الضعفاء) الذهبي قال اإلمام  (0)

يمكني استيعاب هذا الصنف لكثرهتم يف األولني واآلخرين فذكرت منهم من نص عىل جهالته 

زي وقال هذا جمهول وذكرت خلقا منهم مل أعرف حاله وال روى عنه سوى رجل أبو حاتم الرا

 واحد متنا منكرا. اهـ 

 (:45تعاىل يف اِلغني يف الضعفاء ) الذهبي قال اإلمام    (4)

وقد مجعت يف كتايب هذا أمما ال ُيصون فهو مغن عن مطالعة كتب كثرية يف الضعفاء فإِن 

لضعفاء البن معني وللبخاري وأيب زرعة وأيب حاتم والنسائي أدخلت فيه إال من ذهلت عنه :ا

 وابن خزيمة
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 فصل 
(0)ومن الثقات الذين مل ُيَخَرَج هلم يف )) الصحيحني (( َخْلٌق

 ، منهم : 

ح هلم الرتمذيه وابُن خ زيمةمن َصحَّ
(4)

ثم : من َرَوى هلم النسائي 
(4)

وابُن ِحبَّان 
(0)

 

                                                                                                                            

والعقييل وابن عدي وابن حبان والدارقطني والدواليب واحلاكمني واْلطيب وابن اجلوزي 

وزدت عىل هؤالء ملتقطات من أماكن متفرقات وأرشت إىل حال الرجل بأخرص عبارة إذ لو 

من احلديث عليه لبلغ الكتاب عدة جملدات فمن أراد التبحر  استوفيت حاله وما قيل فيه وما أنكر

 يف اِلعرفة فليطالع اِلؤلفات الكبار وليأخذ من حديث أخذت. اهـ 

هدانا اهلل وسددنا ووفقنا  -(: أما بعد 4/43تعاىل يف ميزان االعتدال) الذهبي قال اإلمام   (4)

النبوي ومحلة اآلثار ألفته بعد كتايب  فهذا كتاب جليل مبسوط يف إيضاح نقلة العلم -لطاعته 

اِلنعوت باِلغني وطولت العبارة وفيه أسامء عدة من الرواة زائدا عىل من يف اِلغني زدت معظمهم 

من الكتاب احلافل اِلذيل عىل الكامل البن عدي ...وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجاللته بأدنى لني 

مؤلفي كتب اجلرح ذكروا ذلك الشخص ِلا ذكرته وبأقل جتريح فلوال أن ابن عدي أو غريه من 

لثقته ومل أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليني ما يف كتب األئمة اِلذكورين خوفا 

من أن يتعقب عيل ال أِن ذكرته لضعف فيه عندي إال ما كان يف كتاب البخاري وابن عدي 

ال أذكرهم يف هذا اِلصنف فإن الضعيف وغريمها من الصحابة فإِن أسقطهم جلاللة الصحابة و

 إنام جاء من جهة الرواة إليهم. اهـ 

(: مل يستوعبا الصحيح يف صحيحيهام 42تعاىل يف التقييد واإليضاح ) العراقي قال احلافظ  (0)

وال التزما ذلك فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت يف كتايب اجلامع إال ما صح وتركت 

 ل الطول.من الصحاح ِلال

وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل يشء عندي صحيح وضعته ههنا يعني يف كتابه الصحيح 

إنام وضعت ههنا ما أمجعوا عليه. قلت: أراد واهلل أعلم أنه مل يضع يف كتابه إال األحاديث التي 

 اهـ  وجد عنده فيها رشائط الصحيح اِلجمع عليه وإن مل يظهر اجتامعها يف بعضها عند بعضهم.

(: ال شك أن ابن خزيمة أرجح، وأن ابن 411تعاىل يف اِلقرتح ) مقبل الوادعي قال الشيخ   (4)

 حبان توسع يف القاعدة وإن كان قد شارك شيخه يف توثيق اِلجهولني.
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 . اهـ "صحيح ابن حبان"يعترب أرجح من  "فصحيح ابن خزيمة"

: ويف اجلملة فكتاب النسائي أقل  (4/121تعاىل يف النكت) ابن حجر قال احلافظ   (4)

الكتب بعد الصحيحني حديثا ضعيفا ورجال جمروحا، ويقاربه كتاب أيب داود وكتاب الرتمذي 

ويقابله يف الطرف اآلخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمني 

ل حبيب بن أيب بالكذب ورسقة األحاديث وبعض تلك األحاديث ال تعرف إال من جهتهم مث

حبيب كاتب مالك والعالء بن زيدل وداود بن اِلحرب وعبد الوهاب بن الضحاك وإسامعيل بن 

 زياد السكوِن وعبد السالم بن أيب اجلنوب وغريهم. اهـ

    

(:فكم من رجل أخرج له أبو داود والرتمذي جتنب 4/124تعاىل ) قال احلافظ و

كرنا قبل ،أن أبا داود خيرج أحاديثهم وأمثال من ذكرنا، النسائي إخراج حديثه. كالرجال الذين ذ

 بل جتنب النسائي إخراج حديث مجاعة من رجال الصحيحني. اهـ 

 

( : فكل من أذكره يف هذا الكتاب األول فهو 4/44تعاىل يف الثقات ) ابن حبان قال اإلمام   (0)

ر يف هذا الكتاب الشيخ بعد صدوق َيوز االحتجاج ذلك عن تكرارها يف هذا الكتاب وإنام أذك

الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهم فمن صح عندي منهم أنه ثقة بالدالئل النرية التي 

بينتها يف كتاب الفصل بني النقلة أدخلته يف هذا الكتاب ألنه َيوز االحتجاج بخربه ومن صح 

ل بني النقلة مل أذكره يف عندي منهم أنه ضعيف بالرباهني الواضحة التي ذكرهتا يف كتاب الفص

هذا الكتاب لكني أدخلته يف كتاب الضعفاء بالعلل ألنه ال َيوز االحتجاج بخربه ،فكل من 

ذكرته يف كتايب هذا إذا تعرى خربه عن اْلصال اْلمس التي ذكرهتا فهو عدل َيوز االحتجاج 

هو عدل إذا مل يبني ضده بخربه ألن العدل من مل يفرف منه اجلرح ضد التعديل فمن مل يعلم َيرح ف

إذ مل يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم وإنام كلفوا احلكم بالظاهر من األشياء غري 

 اِلغيب عنهم. اهـ 

 (: والتحقيق أن توثيقه عىل درجات: 4/147تعاىل يف التنكيل ) اِلعلمي قال الشيخ 

 ستقيم احلديث (( أو نحو ذلك .(( أو )) م "األوىل : أن يرصح به كأن يقول )) كان متقنا

 الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخربهم . 
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من وغرُيمها ، ثم 
(4)

ْفهم أحد واحَتجَّ هؤالء اِلصنِّفون بروايتهم  مل ُيَضعِّ
(0)

 . 

 وقد قيل يف بعضهم : فالٌن ثقة ، فالن صدوق ، فالن ال بأس به ،

 النفالن ليس به بأس ، فالن حملهه الصدق ، فالن شيخ ، فالن مستور ، ف

                                                                                                                            

الثالثة : أن يكون من اِلعروفني بكثرة احلديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له عىل أحاديث 

 كثرية .

 الرابعة : أن يظهر من سياق كالمه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة .

دون ذلك . فألوىل ال تقل عن توثيق غريه من األئمة بل لعلها أثبت من توثيق اْلامسة : ما 

كثري منهم ، والثانية قريب منها ، والثالثة مقبولة ، والرابعة صاحلة ، واْلامسة ال يؤمن فيها اْللل 

. 

 واهلل أعلم . اهـ 

قيق ، يدل قلت : هذا تفصيل د"تعاىل معلقا عىل هذا التفصيل:  األلباِن قال الشيخ و

تعاىل ، وَتكنه من علم اجلرح والتعديل ، وهو مما مل أره لغريه فجزاء اهلل  عىل معرفة اِلؤلف 

خريا . غري قد ثبت لدي باِلامرسة أن من كان منهم من الدرجة اْلامسة فهو عىل الغالب جمهول 

 ، فإهنم نادرا ال يعرف ، ويشهد بذلك صنيع احلفاظ كالذهبي والعسقالِن وغريمها من اِلحققني

 .اهـ  "ما يعتمدون عىل توثيق ابن حبان وحده ممن كان يف هذه الدرجة ، بل والتي قبلها أحيانا

 تعاىل وهو واضح. تعاىل عىل ما قاله الشيخ اِلعلمي  فنحمل كالم اإلمام الذهبي 

 يف ]م[: ثم ،والصواب ما أثبتنا يف ]س[ و ]ح[. 

(: أن العدالة تثبت إما بالتنصيص 13تعاىل يف التقييد واإليضاح ) العراقي قال احلافظ    (0)

عليها كاِلرصح بتوثيقهم وهم كثري أو بتخريج من التزم الصحة يف كتابه له فالعدالة أيضا تثبت 

 بذلك. اهـ 

( : وقد خرجت كتب كثرية 05تعاىل يف اختصار علوم احلديث ) ابن كثري قال اإلمام 

منها زيادات مفيدة، وأسانيد جيدة، كصحيح أيب عوانة، وأيب بكر  عىل الصحيحني، يؤخذ

اإلسامعييل، والربقاِن، أيب نعيم األصبهاِن وغريهم. وكتب آخر التزم أصحااها صحتها، كابن 

 خزيمة، وابن حيان البستي، ومها خري من اِلستدرك بكثري، وأنظف أسانيد ومتونًا. اهـ 
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 َرَوى عنه شعبة ، أو : مالك ، أو : ُييى ، وأمثاُل ذلك . كـ: ُفالٌن حَسنُ  

احلديث ، فالٌن صالُح احلديث ، فالٌن صدوٌق إن شاء اهلل
(4)

 . 

 حلاِل الشيخ ، نعم وال فهذه العبارات كلهها جّيدة ، ليَسْت ُمضّعفة

ية حلديِثه إىل درجة الصحة ُمَرقِّ
(0)

ليهاالكاملِة اِلتَفِق ع 
(4)

 ، لكْن كثرٌي ممن ذكرنا 

ٌب بني االحتجاِج به وَعَدِمهُمَتَجاذ
(1)

 . 

 وقد قيل يف مَجَاعاٍت : ليس بالقويِّ ، واحُتجَّ به . وهذا النَّسائيه 

ٍة : ليس بالقوّي ، وخُيرقد قال يف ُج هلم يف )) كتابه (( ، قال ِعدَّ
(5)

 : قوُلنا : 

د ) ليس بالقوي ( ليس بَجْرٍح ُمْفِس 
(4)

. 

                                                 

تعاىل مخس كام قال يف ميزان اإلعتدال : فأعىل العبارات  الذهبي فمراتب التعديل عند اإلمام   (4)

يف الرواة اِلقبولني ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة ثم ثقة ثم مقبول ثم صدوق وال 

بأس به وليس به بأس ثم حمله الصدق وجيد احلديث وصالح احلديث وشيخ وسط وشيخ حسن 

 نحو ذلك. اهـ احلديث وصدوق إن شاء اهلل وصويلح و

 يف ]م[: الصاحلة ،والصواب ما أثبتنا يف ]س[ و ]ح[. 

 ما عدى لفظ )الثقة( فإن حديثه صحيح. (4)

( : وإىل هذا أشار الذهبي بقولة :إن 0/404تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام  (1)

فيها وأما صدوق وما بعده  قوهلم ثبت وحجة وإمام وثقة ومتقن من عبارات التعديل التي ال نزاع

يعني من أهل هاتني اِلرتبتني اللتني جعلهام ثالثة فمختلف فيها بني احلفاظ هل هي توثيق أو 

 تليني وبكل حال فهي متحفظة عن كامل رتبة التوثيق ومرتفعة عن رتب التجريح. اهـ 

  

 يف ]ح[: فإّن. 
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واة َُيتاُج إىل َوَرٍع تاّم ، وَبراءٍة من اهلوى واَِلْيل ،   والكالُم يف الره

وِخربٍة كاملٍة باحلديِث وِعَللِه ، ورجالِه
(0)

 . 

ثم نحن نفتَِقُر إىل ُترير عباراِت التعديِل واجلرح وما بني ذلك
(4)

 ، من 

                                                                                                                            

(فكلمة )) ليس بقوي (( تنفي القوة مطلقًا 4/040تعاىل يف التنكيل: ) اِلعلمي قال الشيخ   (4)

وأن مل تثبت الضعف مطلقًا ، وكلمة )) ليس بالقوي (( إنام تنفي الدرجة الكاملة من القوة ، 

والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة يف مجاعة أقوياء منهم عبد ربه بن نافع وعبد 

ترمجتيها من ) مقدمة الفتح ( أن اِلقصود بذلك  الرمحن بن سليامن بن الغسيل فبني ابن حجر يف

 أهنام ليسا يف درجة األكابر من أقرامها ، وقال يف ترمجة احلسن بن الصباح :

: صالح ، وقال يف الكنى : ليس بالقوي . قلت : قال النسائي )) وثقه أمحد وأبو حاتم ، و

ابن ماجة ومل يكثر عنه البخاري هذا تليني هني ، وقد روى عنه البخاري وأصحاب ) السنن ( إال 

. )) 

 

(:فحق عىل اِلحدث أن يتورع يف ما يؤديه 4/1تعاىل يف تذكرة احلفاظ ) الذهبي قال اإلمام   (0)

وأن يسأل أهل اِلعرفة والورع ليعينوه عىل إيضاح مروياته، وال سبيل إىل أن يصري العارف الذي 

الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة اِلذاكرة يزكى نقله األخبار وَيرحهم جهبذا إال بإدمان 

والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين اِلتني واإلنصاف والرتدد إىل جمالس العلامء والتحري 

 واإلتقان وإال تفعل:

 فدع عنك الكتابة لست منها  ولو سودت وجهك باِلداد

ْكِر إِْن كُ }قال اهلل تعاىل عز وجل:  [ فإن آنست يا 14]النحل:  {نُْتْم ال َتْعَلُمونَ َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

هذا من نفسك فهام وصدقا ودينا وورعا وإال فال تتعن وإن غلب عليك اهلوى والعصبية لرأى 

واِلذهب فباهلل ال تتعب وإن عرفت إنك خملط خمبط مهمل حلدود اهلل فأرحنا منك فبعد قليل 

ء إال بأهله فقد نصحتك فعلم احلديث صلف ينكشف البهرج وينكب الزغل وال ُييق اِلكر اليس

 فأين علم احلديث؟ وأين أهله؟ كدت أن ال أراهم إال يف كتاب أو ُتت تراب. اهـ 
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َبة العباراِت اِلَُتَجاذ 
(0)

. 

 باالستقراِء التامِّ : ُعْرف ذلك اإلمامِ  ثم أَهمه من ذلك أن َنعلمَ 

ذ ، واصطالَحه ، ومقاِصَده ، بعباراتِه الكثرية اجلْهب
(4)

. 

                                                                                                                            

تعاىل يف كشف الظنون :علم اجلرح والتعديل هو : علم يبحث  حاجي خليفة قال اإلمام   (4)

اظ وهذا العلم من فروع فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ خمصوصة وعن مراتب تلك األلف

علم رجال األحاديث ومل يذكره أحد من أصحاب اِلوضوعات مع أنه فرع عظيم والكالم يف 

ثم عن كثري من الصحابة والتابعني فمن بعدهم  الرجال جرحا وتعديال ثابت عن رسول اهلل 

يف الرواة  وجوز ذلك تورعا وصونا للرشيعة ال طعنا يف الناس وكام جاز اجلرح يف الشهود جاز

والتثبت يف أمر الدين أوىل من التثبت يف احلقوق  واألموال فلهذا افرتضوا عىل أنفسهم الكالم يف 

 ذلك وأول من عنى بذلك من األئمة احلفاظ شعبة بن احلجاج ثم تبعه ُييى بن سعيد. اهـ  

 

( : صيغ اجلرح 3) تعاىل يف مقدمته عىل الفوائد اِلجموعة للشوكاِن اِلعلمي قال اإلمام    (0)

والتعديل كثريًا ما تطلق عىل معان مغايرة ِلعانيها اِلقررة يف كتب اِلصطلح ، ومعرفة ذلك تتوقف 

 عىل طول اِلامرسة واستقصاء النظر. اهـ 

( :فمن نظر إىل كتب الرجال 0/441تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام 

بن عدي والتهذيب وغريها ظفر بألفاظ كثرية ولو ككتاب ابن أيب حاتم اِلذكور والكامل ال

 اعتنى بتتبعها ووضع كل لفظه باِلرتبه اِلشااهه هلا مع رشح معانيها لغة واصطالحا لكان حسنا.

وقد كان شيخنا يلهج بذكر ذلك فام تيرس والواقف عىل عبارات القوم يفهم مقاصدهم ِلا  

 إىل ذلك. اهـ  عرف من عباراهتم يف غالب األحوال وبقرائن ترشد

(: العلامء ختتلف عباراهتم حتى يف 400تعاىل يف اِلقرتح ) مقبل الوادعي قال الشيخ   (4)

األلفاظ، قد يكون اللفظ واحًدا وله معنى عند ُييى بن معني، غري معناه عند البخاري، من أجل 

كان احلافظ ابن و "الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل"هذا كام تقدم قد ألف اللكنوي كتابه 

حجر كام ذكره تلميذه السخاوي يقول: )يا حبذا لو مجعت ألفاظ اجلرح والتعديل وفرست( وقد 

من حيث اِلعنى -وفق اهلل اللكنوي فجمعها، فال بد أن ُتمل عىل اِلعنى الالئق اها، فقوله 
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ضوا له   أما قوُل البخاري : ) سكتوا عنه ( ، فظاِهُرها أهنم ما تعرَّ

بَجْرح وال تعديل ، وَعلِمنا معتقَده
(4)

اها 
(0)

باالستقراء : أهنا بمعنى تركوه  
(4)

. 

 إذا قال : ) فيه نظر ( ، بمعنى أنه متَّهم ، أو ليس بثقة . فهو وكذا عاَدُته

عنده أْسَوُأ حاالً من ) الضعيف (
(1)

 . 

                                                                                                                            

يقبل، هذا من  : )ال أعلم إال خرًيا( الظاهر إذا سئل عنه: أهو ثقة، أم ليس بثقة؟ أنه-اللغوي

حيث مؤداها، وهو حمتمل أيًضا: أنه ال يعلم إال خرًيا يف الصالح، وبقي الضبط، )ال أعلم إال 

خرًيا( ويكون مستور احلال، ال أعلم إال خرًيا يف الصالح، لكن إذا سئل مثل ُييى بن معني، 

كالم فيه معاريض وُييى بن سعيد القطان، وكذا اإلمام أمحد وغريه وليس هناك مانع أنه يأيت ب

 أنه ثقة يقبل حديثه، وليس مقبوالً عىل اصطالح احلافظ. اهـ  -وأعني-فيحمل عىل أنه مقبول 

 يف ]س[ و ]ح[: مقصده. 

 سقطت من ]س[. 

( : ومن ذلك أن البخاري إذا 22تعاىل يف اختصار علوم احلديث ) ابن كثري قال اإلمام   (4)

، فإنه يكون يف أدنى اِلنازل وأردئها عنده، لكنه  "فيه نظر  "، أو  "نه سكتوا ع "قال، يف الرجل: 

 لطيف العبارة يف التجريح، فليعلم ذلك. اهـ 

تعاىل يف تاريخ اإلسالم : وقال أبو بكر بن منري: سمعت أبا عبد اهلل  الذهبي قال اإلمام 

قلت: يشهد هلذه اِلقالة كالمه،  البخاري يقول: أرجو أن ألقى اهلل وال ُياسبني إِن اغتبت أحدًا.

، يف التجريح والتضعيف، فإنه أبلغ منا. يقول يف الرجل اِلرتوك أو الساقط: فيه نظر أو 

 سكتوا عنه، وال يكاد يقول: فالن كذاب، وال فالن يضع احلديث. وهذا من شدة ورعه. اهـ 

رعه قل أن يقول ( :قلت ألنه لو0/403تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام 

 كذاب أو وضاع. اهـ 

(: السؤال: هل قول البخاري يف حديث 52تعاىل يف اِلقرتح ) مقبل الوادعي قال الشيخ    (1)

من األحاديث: )فيه نظر(، معناه: أن هذا احلديث ال يستشهد به، كقوله يف الرجل: )فيه نظر(؟ 

  الرجل: )فيه نظر(. اهـ اجلواب: الذي يظهر هو هذا، أنه ال يستشهد به، كقوله يف
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 وباالستقراِء إذا قال أبو حاتم : ) ليس بالقوي ( ، ُيريد اها : أنَّ  

 هذا الشيخ مل َيبُلغ دَرَجة القويِّ الثَّْبت . والبخاريه قد ُيطلُق عىل الشيخ :

ي ( ، ويريد أنه ضعيف ) ليس بالقو
(4)

. 

 فمندم من َنَفُسُه حادٌّ يفومن َثمَّ قيل : جتُب حكايُة اجلرح والتعديل ، 
، ومنهم من هو معتِدل ،ومنهم من هو متساهل اجَلَرح

(4)
 . 

                                                                                                                            

 

(: لكن اجلرح مقدم 3/553تعاىل يف  سلسلة األحاديث الضعيفة ) األلباِن قال الشيخ    (4)

فيه  "عىل التعديل ال سيام من مثل اإلمام البخاري ، السيام وقد جرحه جرحا شديدا ، ألن قوله : 

 "ضعيف ال يعترب به  "قال : هو أشد اجلرح عنده ، وكذلك اإلمام الدارقطني ، فإنه  "نظر 

 فمثله ال يقال إال فيمن كان شديد الضعف كام هو بني عند أهل اِلعرفة والعلم اهذا الفن . اهـ 

(: السؤال :الشيخ األلباِن حفظه اهلل 52تعاىل يف اِلقرتح ) مقبل الوادعي قال الشيخ  

ة(، وفالن )ليس بقوّي(، وفالن تعاىل يف قوهلم يف الرجل: فالن )ليس بثقة(، وفالن )ليس بالثق

 )ليس بالقوى(، يفّرق بني هذه العبارات؟

اجلواب: نعم هناك فرق بني هذه العبارات، فهي تتفاوت، )ليس بالثقة( أي: الثقة العايل 

الرفيع، و)ليس بالقوي( كذلك، و)ليس بالثقة( و)ليس بالقوي( أعىل و)ليس بثقة( و)ليس 

هلم: )ليس بالثقة( أنه يكون مردوًدا، لكن ليس بمنْزلة )ليس بقوّي( أدنى، والذي يظهر من قو

بثقة(، و)ليس بالقوي( و)ليس بقوّي( الظاهر أن كليهام يصلح يف الشواهد واِلتابعات، لكن 

 )ليس بالقوي( أرفع، فالضعف يتفاوت كام أن التعديل يتفاوت. اهـ 

ن ثمة فرقا أيضا بني قول ( فإ0/44تعاىل يف السلسلة الصحيحة ) األلباِن قال الشيخ 

فإن هذا ينفي عنه مطلق القوة فهو يساوي قوله  "ليس بقوي  "و قوله  "ليس بالقوي  "احلافظ 

فإنه ينفي نوعا خاصا من القوة و هي  "ليس بالقوي  "و ليس كذلك قوله األول :  "ضعيف  "

 قوة احلفاظ األثبات. اهـ
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فاحلاده فيهم : ُييى بُن سعيد  
(0)

، وابُن معني 
(4)

، وأبو حاتم ، وابُن ِخراش 
(1)

، 

                                                                                                                            

(: ما اشتهر أن 3مته عىل الفوائد اِلجموعة للشوكاِن )تعاىل يف مقد اِلعلمي قال اإلمام   (4)

فالنًا من األئمة مسهل وفالنًا مشدد ، ليس عىل إطالقه فإن منهم من يسهل تارة ويشدد تارة 

أخرى ، بحسب أحوال خمتلفة ، ومعرفة هذا وغريه من صفات األئمة التي هلا أثر يف أحكامهم ، 

 . اهـ  ال ُتصل إال باستقراء بالغ مع التدبر

 

(: وقال عيل )يعني ابن اِلديني( :إذا 7/142تعاىل يف  هتذيب الكامل ) اِلزي قال احلافظ  (0)

اجتمع ُييى بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي عىل ترك رجل مل أحدث عنه ، فإذا اختلفا أخذت 

 بقول عبد الرمحن ألنه أقصدمها ، وكان يف ُييى تشدد . اهـ 

(:  قد آذى ابن معني نفسه 14تعاىل يف الرواة الثقات اِلتكلم فيهم) بي الذهقال اإلمام    (4)

بذلك، ومل يلتفت الناس إىل كالمه يف الشافعي، وال إىل كالمه يف مجاعة من األثبات، كام مل يلتفتوا 

إىل توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله دائام يف اجلرح والتعديل، ونقدمه عىل كثري من احلفاظ، ما 

 خيالف اجلمهور يف اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق من لينه اجلمهور، أو بتضعيف من وثقه اجلمهور مل

وقبلوه، فاحلكم لعموم أقوال األئمة، ال ِلن شذ، فإن أبا زكريا من أحد أئمة هذا الشأن وكالمه 

لرجل، كثري إىل الغاية يف الرجال، وغالبه صواب، وجيد، وقد ينفرد بالكالم يف الرجل بعد ا

فيلوح خطؤه يف اجتهاده بام قلناه، فإنه برش من البرش، وليس بمعصوم، بل هو يف نفسه يوثق 

الشيخ، تارة خيتلف اجتهاده يف الرجل الواحد، فيجيب السائل بحسب ما اجتهد من القول يف 

 ذلك الوقت. اهـ 

بد الرمحن بن يوسف (: ويلتحق به ع4/43تعاىل يف لسان اِليزان ) ابن حجر قال احلافظ    (1)

بن خراش اِلحدث احلافظ فإنه من غالة الشيعة بل نسب اىل الرفض فسيأيت يف جرحه ألهل 

 الشام للعداوة البينة يف االعتقاد. اهـ 

تعاىل يف تذكرة احلفاظ : جهلة الرافضة مل يدروا احلديث وال السرية  الذهبي قال اإلمام 

الذي رشبت بولك إن صدقت يف الرتحال فام عذرك عند وال كيف فأما أنت أهيا احلافظ البارع 

اهلل مع خربتك باألمور فأنت زنديق معاند للحق فال رىض اهلل عنك ،مات ابن خراش إىل غري 

 رمحة اهلل سنة ثالث وثامنني ومائتني. اهـ   
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 وغرُيهم . 

: أمحد بن حنبل  واِلعتدُل فيهم
(4)

 ، والبخاري ، وأبو ُزْرَعة .

واِلتساهُل كالرتمذيِّ ، واحلاكم ، والدارقطنيِّ يف بعض األوقات
(0)

 . 

 ذهَبه ، أو يف حاِل شيِخه ـُس اإلمام ـ فيام واَفَق موقد يكون َنف

ام ألطف  منه فيام كان بخالف ذلك . والِعصمُة لألنبياِء والصديقني وُحكَّ

الِقْسط
(4)

 . 

                                                                                                                            

 

له ( : ومن طبقته أمحد بن حنبل ،سأ1/454تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام   (4)

 مجاعة من تالمذته عن الرجال وكالمه فيهم باعتدال وإنصاف وأدب وورع . اهـ

 

(:وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال ال 4/120تعاىل يف النكت ) ابن حجر قال احلافظ    (0)

 ختلو من متشدد ومتوسط.

 فمن األوىل: شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه.

 الرمحن بن مهدي، وُييى أشد من عبد الرمحن. ومن الثانية: ُييى القطان وعبد

 ومن الثالثة: ُييى بن معني وأمحد، وُييى أشد من أمحد.

 ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري.

 ."ال يرتك الرجل عندي حتى َيتمع اجلميع عىل تركه"وقال النسائي: 

ثال فإنه ال يرتك ِلا عرف من تشديد ُييى ومن فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه ُييى القطان م

 هو مثله يف النقد. اهـ 
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 ولكنَّ هذا الدين مؤيَّد حمفوظ من اهلل تعاىل ، مل ََيتمع علامؤه 

 عىل توثيِق ضعيف ،اثناِن  ََيتِمع عىل ضاللة ، ال َعْمدًا وال خطأ ، فال

ثقة وال عىل تضعيف
(0)

ِة أو مراتِب    ، وإنام يقُع اختالُفهم يف مراتِب الُقوَّ

                                                                                                                            

:واعلم أن من النقاد من له تعنت يف جرح  -تعاىل يف الرفع والتكميل  اللكنوي قال اإلمام    (4)

أهل بعض البالد أو بعض اِلذاهب ال يف جرح الكل فحينئذ ينقح األمر يف ذلك اجلرح فمن ذلك 

 التهذيب، اجلوزجاِن: ال عربة بحطه عىل الكوفيني انتهى كالمه. اهـ  قول ابن حجر يف

: وكالمه يعني ابن معني  13تعاىل يف الرواة الثقات اِلتكلم فيهم  ص الذهبي قال اإلمام 

يف الشافعي ليس من هذا اللفظ الذي كان عن اجتهاد وإنام هذا من فلتات اللسان باهلوى 

ن احلنفية الغالة يف مذهبه وإن كان حمدثا وكذا قول احلافظ أيب والعصبية فإن ابن معني كان م

حامد ابن الرشقي كان ُييى بن معني وأبو عبيد سيئا الرأي يف الشافعي فصدق واهلل ابن الرشقي 

 أساءا يف ذاهتام يف عامل زمانه . اهـ 

 

ولون يف قول الذهبي (: السؤال : ماذا تق402تعاىل يف اِلقرتح ) مقبل الوادعي قال الشيخ  (0)  

: مل َيتمع اثنان من علامء هذا الشأن قط عىل توثيق ضعيف، وال عىل تضعيف ثقة، -تعاىل -

وكثري من الرتاجم خيتلف فيها ابن معني، وأمحد بن حنبل، وأبوحاتم، وأبوزرعة، بعضهم يقول: 

عىل توثيق ضعيف،  ضعيف، واآلخر يقول: ثقة، فهو قال: مل َيتمع اثنان من علامء هذا الشأن قط

 وال عىل تضعيف ثقة، ذكر هذا السيوطي؟

هذه العبارة مفرّسة بتفسري ال أذكره اآلن، ولعل اِلراد ال َيتمع اثنان عىل توثيق  :اجلواب

 ضعيف ال خيالفهام أحد، أو عىل تضعيف ثقة ال خيالفهام أحد، واهلل أعلم.

الراوي الذي يف حقيقته ضعيف قلنا : أّن الدين حمفوظ وأن أهل احلديث مل َيتمع عىل توثيق 

 وعكسه وهو نظري قوهلم )هذا أمر ال خيتلف فيه اثنان (.

حممد بن عيل بن حزام حفظه اهلل تعاىل: هذا هو التوجيه الصحيح لكالم اإلمام قال الشيخ و

 تعاىل. اهـ الذهبي 
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ُم بحسِب اجتهادِ   رَ الضعف . واحَلاكُم منهم َيتكلَّ ِة َمعاِرفِه ، فإن ُقدِّ  ِه وُقوَّ

خطؤه يف نقده ، فله أجٌر واحد 
(4)

 ، واهلل اِلوفق .

وهذا فيام إذا تكلَّموا
(0)

 ه وَغَلطِه ، نقِد شيٍخ َوَرَد يشٌء يف ِحفظيف 

                                                                                                                            

تعاىل  قلنا :وبيان ذلك فإن مثل حممد بن إسحاق صاحب اِلغازي قال فيه اإلمام الذهبي 

يف ميزان االعتدال :  وثقه غري واحد ووهاه آخرون كالدارقطني وهو صالح احلديث ما له عندي 

ذنب إال ما قد حشا يف السرية من األشياء اِلنكرة اِلنقطعة واألشعار اِلكذوبة قال أمحد بن حنبل 

صحيح  هو حسن احلديث وقال ابن معني ثقة وليس بحجة  وقال عيل بن اِلديني حديثه عندي

وغريه ليس بالقوي  وقال الدارقطني ال ُيتج به  وقال ُييى بن كثري وغريه سمعنا قال النسائي و

شعبة يقول ابن إسحاق أمري اِلؤمنني يف احلديث  وقال شعبة أيضا هو صدوق  وقال حممد بن 

ديثني عبداهلل بن نمري رمي بالقدر وكان أبعد الناس منه  وقال ابن اِلديني مل أجد له سوى ح

التيمي كذاب  وقال وهيب سمعت هشام قال سليمان منكرين وقال أبو داود قدري معتزيل  و

بن عروة يقول كذاب وقال وهيب سألت مالكا عن ابن إسحاق فاهتمه  وقال عبدالرمحن بن 

مهدي كان ُييى بن سعيد األنصاري ومالك َيرحان ابن إسحاق وقال ُييى بن آدم حدثنا ابن 

ت عند مالك فقيل له إن ابن إسحاق يقول أعرضوا عيل علم مالك فإِن بيطاره  إدريس قال كن

فقال مالك انظروا دجال من الدجاجلة  وقال ابن عيينة رأيت ابن إسحاق يف مسجد اْليف 

فاستحييت أن يراِن معه أحد اهتموه بالقدر وروى أبو داود عن محاد بن سلمة قال ما رويت عن 

 .  اهـ ابن إسحاق إال باضطرار 

تعاىل إىل حديث عمرو بن العاص أنه سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم يقول )  أشار   (4)

 إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ( أخرجاه.

أن ( : ويف هذا دليل 403تعاىل يف جامع بيان العلم وفضله  ) ابن عبد الرب قال اإلمام ف

تعاىل :والذي أقول به: إن اِلجتهد  اِلخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمريض احلال. ثم قال 

اِلخطئ ال يأثم إذا قصد احلق، وكان ممن له االجتهاد، وأرجو أن يكون له يف قصده الصواب 

 وأراد به له أجر واحد إذا صحت نيته يف ذلك، واهلل أعلم. اهـ 

 يف ]ح[: تكلم. 
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(4)فإن كان كالُمدم فيه من جدِة معَتَقِده 
، فهو عىل مراتب  

(0)
: 

من بِْدَعُته دون ذلك . ومنهم : الداعي إىل بدعتِه فمنهم : من بِْدَعُته غليظة . ومنهم : 

. 

                                                 

( :واالعتقاد: احلكم الذهني اجلازم 02تعاىل يف رشح ِلعة االعتقاد ) العثيمني الشيخ قال   (4)

 فإن طابق الواقع فصحيح وإال ففاسد. اهـ 

 

( : قلت فال يقبل الطعن يف أحد 121تعاىل يف هدي الساري ) ابن حجر قال احلافظ    (0)

مخسة أشياء البدعة أو اِلخالفة أو  منهم إال بقادح واضح ألن أسباب اجلرح خمتلفة ومدارها عىل

الغلط أو جهالة احلال أو دعوى االنقطاع يف السند بأن يدعي يف الراوي أنه كان يدلس أو يرسل. 

 اهـ 

(: فالبدعة إذن عبارة   عن طريقة يف 4/17تعاىل يف االعتصام ) الشاطبي قال اإلمام 

الغة يف التعبد هلل سبحانه وهذا عىل رأي الدين خمرتعة تضاهي الرشعية يقصد بالسلوك عليها اِلب

  من ال يدخل العادات يف معنى البدعة وإنام خيصها بالعبادات. اهـ

(:  وهي اعتقاد ما ُأْحِدَث عىل ِخالف 427تعاىل يف النزهة  ) ابن حجر قال احلافظ 

 ، ال بمعاندٍة، بل بنوِع ُشْبَهٍة. اهـاِلعروف عن النبي 

  

(:  ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن يف الراوي: 443 تعاىل يف )ص وقال 

ٍق. فاألول: ال َيْقَبُل صاِحَبَها  ٍر: كأن َيعتقد ما َيْستلزم الكفَر أو بُمَفسِّ وهي إما أن تكون بمَكفِّ

 اجلمهوُر.

يُق أنه ال وقيل: ُيقبل مطلقًا. وقيل: إن كان ال َيْعتقد ِحلَّ الكذب لنرصة مقالته ُقبَِل. والتحق

ر خمالفها، فلو ُأِخَذ  ٍر ببدعٍة؛ ألن كلَّ طائفٍة تدعي أن خمالفيها مبتدعٌة، وقد ُتبالغ فتكفِّ ُيَرده ُكله ُمَكفَّ

ذلك عىل اإلطالق الستلزم تكفري مجيِع الطوائِف. فاِلعتمد أن الذي ُتَرده روايته َمن َأنكر أمرًا 

لرضورة، وكذا َمن اعتقَد عكَسُه، فأما من مل يكن اهذه متواترًا ِمن الرشع معلومًا من الدين با

 الصفة وانضم إىل ذلك َضْبُطُه ِلِا يرويه، مع ورعه وتقواه، فال مانع ِمن قبوله. اهـ 
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نَِّب األخُذ عنه . ومنهم : الكافه ، وما بنَي ذلك . فمتى مَجَع الِغَلَظ والدعوةَ    جُتُ

َة والكفَّ َأخذوا عنه وَقبُِلوهومتى مج ع اِْلفَّ
(4)

.فالِغَلُظ كُغالِة اْلوارج ، واجلهميِة ،  

ُة كالتشيه  ع واإِلرجاءوالرافضِة. واِْلفَّ
(4)

 . 

                                                 

(: فإن كتبهم طافحة بالرواية عن اِلبتدعة 413تعاىل يف اِلقدمة ) ابن الصالح قال اإلمام     (4)

 ري من أحاديثهم يف الشواهد واألصول واهلل أعلم. اهـ غري الدعاة ويف ) الصحيحني ( كث

(: فائدة :أردت أن أرسد هنا من رمي 027تعاىل يف التدريب ) السيوطي قال اإلمام 

ببدعته ممن أخرج هلم البخاري ومسلم أو أحدمها وهم: إبراهيم بن طهامن، أيوب بن عائذ 

د احلميد بن عبد الرمحن، أبو ُييى احلامِن، الطائي، ذر بن عبد اهلل اِلرهبي، شبابة بن سوار، عب

عبد اِلجيد بن عبد العزيز، ابن أيب رواد، عثامن بن غياث البرصي، عمر بن ذر، عمر بن مرة، 

حممد بن حازم أبو معاوية الرضير، ورقاء بن عمر اليشكري، ُييى بن صالح الوحاظي، يونس 

احلكم عىل مرتكب الكبائر بالنار. إسحاق بن بكري، هؤالء رموا باإلرجاء وهو تأخري القول يف 

بن سويد العدوي، اهز بن أسد، حريز بن عثامن، حصني بن نمري الواسطي، خالد بن سلمة 

الفأفائي، عبد اهلل بن سامل األشعري، قيس بن أيب حازم، هؤالء رموا بالنصب وهو بغض عيل 

ن زكريا اْللقاِن، جرير بن عبد ريض اهلل عنه وتقديم غريه عليه. إسامعيل بن أبان، إسامعيل ب

احلميد، أبان بن تغلب الكويف، خالد بن خملد الفطواِن، سعيد بن فريوز أبو البخرتي، سعيد بن 

أشوع، سعيد بن عفري، عباد بن العوام، عباد بن يعقوب، عبد اهلل بن عيسى، عبد الرمحن بن أيب 

 بن موسى العبيس، عدي بن ثابت ليىل، عبد الرزاق بن مهام، عبد اِللك بن أعني، عبيد اهلل

األنصاري، عىل بن اجلعد، عيل بن هاشم بن الربيد، الفضل بن دكني، فضيل بن مرزوق الكويف، 

فطر بن خليفة، حممد بن جحادة الكويف، حممد ابن فضيل بن غزوان، مالك بن إسامعيل أبو 

صحابة. ثور بن زيد اِلدِن، غسان، ُييى بن اْلراز، هؤالء رموا بالتشيع وهو تقديم عيل عىل ال

ثور بن يزيد احلميص، حسان بن عطية اِلحاريب، احلسن بن ذكوان، داود بن احلصني، زكريا بن 

إسحاق، سامل بن عجالن، سالم بن مسكني، سيف بن سليامن اِلكي، شبل بن عباد، رشيك بن 

لبيد، عبد اهلل بن أيب أيب نمر، صالح بن كيسان، عبد اهلل بن عمرو أبو معمر، عبد اهلل بن أيب 

نجيح، عبد األعىل بن عبد األعىل، عبد الرمحن بن إسحاق اِلدِن، عبد الوارث بن سعيد الثوري، 

عطاء بن أيب ميمونة، العالء بن احلارث، عمرو بن زائدة، عمران بن مسلم القصري، عمري بن 
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ا من اسَتحلَّ الكذَب َنرْصًا لَِرْأيِه كاْلطَّابيَّة   وأمَّ
(0)

فباألوىل َرده حديثِه .قال شيخنا 

ابُن َوْهب : العقائُد َأوجَبْت تكفرَي البعِض للبعض ، أو التبديَع ، وَأوجَبْت الَعَصبِيََّة ، 

                                                                                                                            

ن موسى األعور هانئ، عوف األعرايب، كهمس بن اِلنهال، حممد بن سواء البرصي، هرون ب

النحوي، هشام الدستوائي، وهب بن منبه، ُييى بن محزة احلرضمي، هؤالء رموا بالقدر وهو 

زعم أن الرش من خلق العبد. برش بن الرسى رمى برأي أيب جهم وهو نفي صفات اهلل تعاىل 

رج والقول بخلق القرآن. عكرمة موىل ابن عباس، الوليد بن كثري، هؤالء احلرورية وهم اْلوا

الذين أنكروا عىل عيل التحكيم وتربؤا منه ومن عثامن وذويه وقاتلوهم. عيل بن هشام رمي 

بالوقف وهو أن ال يقول القرآن خملوق أو غري خملوق. عمران بن حطان من القعدية الذين يرون 

  اْلروج عىل األئمة وال يبارشون ذلك. فهؤالء اِلبتدعة ممن أخرج هلم الشيخان أو أحدمها. اهـ

( :  ومنهم من فرق بني 43تعاىل يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام    (4)

من يغلو يف هواه ومن ال يغلو ، كام ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه ، وسئل ابن 

يب من األخرم : مل ترك البخاري حديث ابن الطفيل ؟ قال : )) ألنه كان يفرط يف التشيع (( . وقر

هذا قول من فرق بني البدع اِلغلظة كالتجهم والرفض واْلارجية والقدر ، والبدع اِلخففة ذات 

الشبه كاإلرجاء . قال أمحد يف رواية أيب داود : )) احتملوا من اِلرجنة احلديث ، ويكتب عن 

إذا مل يكن  : )) كان أبو عبد اهلل ُيدث عن اِلرجئقال املروزي القدري إذا مل يكن داعية (( . و

داعيًا . ومل نقف عىل نص يف اجلهمي أنه يروى عنه إذا مل يكن داعيًا ، بل كالمه فيه عام أنه ال 

 يروى عنه(( .

فيخرج من هذا أن البدع الغليظة يرد اها الرواية مطلقًا ، واِلتوسطة كالقدر إنام يرد رواية 

مطلقًا ، أو يرد عن الداعية ، عىل روايتني  الداعي إليها ، واْلفيفة كاإلرجاء هل يقبل معها الراوية

 . اهـ 

تعاىل يف اِللل والنحل: اْلطابية : أصحاب أيب اْلطاب حممد بن أيب  الشهرستاِن قال اإلمام  (0)

زينب األسدي األجدع موىل بني أسد وهو الذي عزا نفسه إىل أيب عبد اهلل جعفر بن حممد 

عىل غلوه الباطل يف حقه تربأ منه ولعنه وأمر أصحابه الصادق ريض اهلل عنه فلام وقف الصادق 

بالرباءة منه وشدد القول يف ذلك وبالغ يف التربي منه واللعن عليه فلام اعتزل عنه ادعى اإلمامة 



       

 

150 

 

 كتااا اململقظة  ااا مل

 

 

ملماااا ذملقلــيااااااا ململلإل

 

طِة من اِلتقدمنيونشأ من ذلك الطعُن بالتكفرِي والتبديع ، وهو كثري يف   الطبقة اِلتوسِّ
(4)

 

. 

ُر أهَل الِقبلة ، إال  َر عندنا : أنه ال ُتعَترُب اِلذاهُب يف الرواية ، وال ُنكفِّ والذي َتقرَّ

َنا ذلك ، وانضمَّ إليه الوَرُع والضبُط والتقوى فقد  بإنكاِر ُمتواتٍر من الرشيعة ، فإذا اعَترَبْ

َحَصل ُمْعتَمُد الرواية 
(0)

هذا مذهُب الشافعي ريض اهلل عنه ، حيث يقول : َأقبَُل . و

َوافِض  شهادَة أهِل األهواِء إال اَْلطَّابيََّة من الرَّ
(4)

اِلبتِدع  . قال شيخنا : وهل ُتقَبُل روايةُ 

ُد به مذهب ه ؟ فمن رأى َردَّ الشهادِة بالتهْهَمة ،مل َيقبَل . ومن كان داعيًة ُمَتجاِهرًا فيام يؤيِّ

 ه ،ببدعتِ 

                                                                                                                            

لنفسه زعم أبو اْلطاب أن األئمة أنبياء ثم أهله وقال : بإهلية جعفر بن حممد وإهلية آبائه ريض اهلل 

 وأحباؤه. اهـ  عنهم وهم أبناء اهلل 

طة من اِلتقدمني( من هو بني سنة مائة ومائتني،  أراد اإلمام الذهبي   (4) تعاىل بـ)الطبقة اِلتوسِّ

 تعاىل كام تقدم : فاحلد الفاصل بني اِلتقدم واِلتأخر هو رأس سنة ثلثامئة.اهـ وقد قال 

  

ٍر ببدعٍة؛ ألن (: والتحقيُق 443تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ    (0) أنه ال ُيَرده ُكله ُمَكفَّ

ر خمالفها، فلو ُأِخَذ ذلك عىل اإلطالق  كلَّ طائفٍة تدعي أن خمالفيها مبتدعٌة، وقد ُتبالغ فتكفِّ

الستلزم تكفري مجيِع الطوائِف. فاِلعتمد أن الذي ُتَرده روايته َمن َأنكر أمرًا متواترًا ِمن الرشع 

رة، وكذا َمن اعتقَد عكَسُه، فأما من مل يكن اهذه الصفة وانضم إىل ذلك معلومًا من الدين بالرضو

 َضْبُطُه ِلِا يرويه، مع ورعه وتقواه، فال مانع ِمن قبوله. اهـ   

( : وعىل هذا اِلأخذ فقد 02تعاىل يف رشح العلل الرتمذي ) ابن رجب احلنبيل قال اإلمام    (4)

قال أبو داود : )) ليس يف أهل األهواء أصح حديثًا من  يستثني من اشتهر بالصدق والعلم ، كام

اْلوارج . ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان األعرج (( . وأما الرافضة فبالعكس ، قال يزيد 

 بن هارون : )) ال يكتب عن الرافضة فإهنم يكذبون (( خرجه ابن أيب حاتم . اهـ 
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ُم َساَمعفلُيرَتك إهانًة له ، وإمخادًا ِلذهبِه ، اللهم إال أن يكون عنده أثَ   َد به ،فنُقدَّ ُه ٌر تفرَّ

منه
(4)

 . 

 عتبار األهواء فإن الح لك انحرافحاَل اجلارح مع من َتكلَّم فيه ، با ينبغي أن تتفقد

ف وبَغْمِزه اِلبَهم ، باِلنحرِ  رح ووجدَت توثيَق اِلجروح من جهة أخرى ، فال َُتِفلاجلا

 د توثيَق اِلغموز فتَأنَّ وترّفقوإن مل جت
(4)

. 

                                                 

( : نعْم، األكثر عىل قبول غري الداعية، إال أْن 442تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ  (4)

، عىل اِلذهب اِلختار، وبه رصح احلافظ أبو إسحاق إبراهيم بن  ده ي بدعته َفرُيَ َيروي ما ُيَقوِّ

، فقال يف وْصف الرواة: "معرفة الرجال"يعقوب اجُلوَزجاِن، شيخ أيب داود والنسائي، يف كتابه 

صادُق اللهجة؛ فليس فيه حيلٌة إال أن يؤخذ من حديثه ما  -نةأي عن الس-ومنهم زائٌغ عن احلق 

ال يكون منَكرًا، إذا مل ُيَقوِّ به بدعته انتهى. وما قاله ُمتَِّجٌه؛ ألن العلَة التي هلا ُردَّ حديُث الداعية 

  واردٌة فيام إذا كان ظاهُر اِلرويِّ يوافِق مذهَب اِلبتدع، ولو مل يكن داعيًة، واهلل أعلم. اهـ

( : هذه مسألة كبرية، وهي: القدري 454/ 7تعاىل يف السري ) الذهبي قال اإلمام 

واِلعتزيل واجلهمي والرافيض، إذا علم صدقه يف احلديث وتقواه، ومل يكن داعيا إىل بدعته، فالذي 

 عليه أكثر العلامء قبول روايته، والعمل بحديثه، وترددوا يف الداعية، هل يؤخذ عنه ؟ فذهب كثري

من احلفاظ إىل جتنب حديثه، وهجرانه، وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه، وكان داعية، ووجدنا 

عنده سنة تفرد اها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة ؟ فجميع ترصفات أئمة احلديث تؤذن بأن 

 اِلبتدع إذا مل تبح بدعته خروجه من دائرة اإلسالم، ومل تبح دمه، فإن قبول ما رواه سائغ. اهـ 

ِذْيب ُسنَِن َأيِب َداوَد) ابن قيم اجلوزية قال اإلمام  (: ولكن لو حاكمنا 4/522تعاىل يف  هَتْ

منازعينا إىل ما يقرون به من أن رواية أهل البدع مقبولة ، فكم يف الصحيح من رواية الشيعة 

احلديث بأن الغالة ، والقدرية ، واْلوارج ، واِلرجئة ، وغريهم ، مل يتمكنوا من الطعن يف هذا 

 رواته شيعة ، إذ جمرد كوهنم شيعة ال يوجب رد حديثهم. اهـ 

(: العربة يف الرواية بصدق الراوي 73تعاىل يف الباعث احلثيث ) أمحد شاكر قال الشيخ 

وأمانته والثقة بدينه وخلقه، كام أّن اِلتتبع ألحوال الرواة يرى كثريا من أهل البدع موضعا للثقة 

 رووا ما يوافق رأهيم، ويرى كثريا منهم ال ُيوَثق بأّي يشء يرويه. واالطمئنان، وإن
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فة وأهِل العلِم  قال شيُخنا ابُن َوْهب   : ومن ذلك : االختالُف الواقُع بني اِلتصوِّ

بعِضهم يف بعض َوَقع بينهم تناُفٌر أوَجَب كالمالظاهِر ، فقد 
(0)

 . 

                                                                                                                            

( : وهذا كثري من كالم األقران 13تعاىل يف الرواة الثقات اِلتكلم فيهم  ) الذهبي قال اإلمام  (4)

بعضهم يف بعض ينبغي أن يطوى وال يروى ويطرح وال َيعل طعنًا ويعامل الرجل بالعدل 

يف هذا اِلعنى يكون فصاًل بني اجلرح اِلعترب وبني اجلرح اِلردود إن  والقسط وسوف أبسط فصالً 

 شاء اهلل. اهـ 

 ( : فائدة حول رواية األقران:27تعاىل يف اِلفرتح ) مقبل الوادعي قال الشيخ 

جرح األقران أثبت من غريهم، ألهّنم أعرف بقرنائهم، فهي مقبولة إال إذا علم أن بينهام 

 اء ألجل دنيا، أو مناصب، أو خطأ يف فهم، ويريد أن يلزم اآلخر بخطأ فهمه.تنافًسا وعداوًة سو

فينبغي أن تعلم هذا وال تصغ لقول اِلبتدعة واحلزبيني والديمقراطيني: أن كالم األقران ليس 

 مقبوالً عىل اإلطالق. اهـ 

قبول  ( :  وممن ينبغي أن يتوقف يف42تعاىل يف لسان اِليزان )  ابن حجر قال احلافظ 

قوله يف اجلرح من كان بينه وبني من جرحه عداوة سببها االختالف يف االعتقاد فإن احلاذق إذا 

تأمل ثلب أيب إسحاق اجلوزجاِن ألهل الكوفة رأى العجب وذلك لشدة انحرافه يف النصب 

 وشهرة أهلها بالتشيع فرتاه ال يتوقف يف جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة حتى أنه

أخذ يلني مثل األعمش وأيب نعيم وعبيد اهلل بن موسى وأساطني احلديث وأركان الرواية فهذا إذا 

عارضه مثله أو أكرب منه فوثق رجال ضعفه قبل التوثيق ويلتحق به عبد الرمحن بن يوسف بن 

خراش اِلحدث احلافظ فإنه من غالة الشيعة بل نسب إىل الرفض فسيأيت يف جرحه ألهل الشام 

داوة البينة يف االعتقاد ويلتحق بذلك ما يكون سببه اِلنافسة يف اِلراتب فكثريا ما يقع بني للع

قال العرصيني االختالف والتباين هلذا وغريه فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل وما أحسن ما 

كام أبو الفتح القشريي :أغراض الناس حفرة من حفر النار وقف عىل شفريها طائفتان احلاإلمام 

 واِلحدثون، هذا أو معناه. اهـ 

ا َلْفُظ 44/5تعاىل كام يف جمموع الفتاوى ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    (0) وفِيَِّة  "(: َأمَّ  "الصه

ُم بِِه َبْعَد َذلَِك ... وَ  اَم ُاْشُتِهَر التََّكله ُه مَلْ َيُكْن َمْشُهوًرا يِف اْلُقُروِن الثَّالَثِة َوإِنَّ َوُهَو اِْلَْعُروُف  -قِيَل : َفإِنَّ

ُل َمْن َبنَى دوي - ِة َوَأوَّ وفِيَُّة ِمْن اْلَبرْصَ ُل َما َظَهَرْت الصه ُه َأوَّ وِف ؛ َفإِنَّ ُه نِْسَبٌة إىَل ُلْبِس الصه رة إنَّ
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الَوايف بشواهد الرشيعة .وال َأْحرُصُ ذلك يف  وهذه َغْمَرٌة ال خَيُلُص منها إال العاملُ  

ه من  نَي من الصوفية ، ال َيِفي بتمييِز َحقِّ العلم بالفروع ، فإنَّ كثريًا من أحوال اُِلِحقِّ

باطِلِه ِعلُم الفروع
(4)

بني الواجِب  ِة القواعِد األصولية ، والتمييز، بل ال ُبدَّ من معرف 

ّق واجلائز ، واِلستحيِل عقاًل واِل  ستحيِل عاَدًة .  وهو مقام َخطر ، إذ القاِدُح يف حُمِ

                                                                                                                            

وفِيَِّة َبْعُض َأْصَحاِب َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َزْيٍد َوَعْبُد اْلَواِحِد ِمْن َأْصَحاِب  ِة الصه َسِن َوَكاَن يِف اْلَبرْصَ احْلَ

ْوِف َوَنْحِو َذلَِك َما مَلْ َيُكْن يِف َسائِِر َأْهِل األْمَصاِر وَ  ْهِد َواْلِعَباَدِة َواْْلَ َذا َكاَن ُيَقاُل ِمْن اِْلَُباَلَغِة يِف الزه هِلَ

ٌة . اهـ  يَّ  : فِْقٌه ُكويِفٌّ َوِعَباَدٌة َبرْصِ

(:  أن شيخ اإلسالم ابن تيميه وابن 4227تعاىل يف القول اِلفيد ) ني ابن العثيمقال الشيخ    (4)

القيم أنكرا تقسيم الدين إىل أصول وفروع ، وقاال : إن هذا التقسيم حمدث بعد عرص الصحابة ، 

وهلذا نجد القائلني اهذا التقسيم يلحقون شيئًا من أكرب أصول الدين بالفروع ، مثل الصالة ، 

اإلسالم وخيرجون أشياء يف العقيدة اختلف فيها السلف ، يقولون أهنا من  وهي ركن من أركان

الفروع ، ألهنا ليست من العقيدة ، ولكن فروع من فروعها ، ونحن نقول إن أردتم باألصول ما 

كان عقيدة ، فكل الدين أصول ، ألن العبادات اِلالية أو البدنية ال يمكن أن تتعبد هلل اها إال أن 

مرشوعة ، فهذه عقيدة سابقة عىل العمل ، ولو مل تعتقد ذلك مل يصح تعبدك هلل اها  تعتقد أهنا

.والصحيح أن باب االجتهاد مفتوح فيام سمي باألصول أو الفروع ، لكن ما خرج عن منهج 

 السلف ، فليس بمقبول مطلقًا . اهـ 

والفرق بني مسائل ( : 5/13تعاىل يف منهاج السنة النبوية ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

األصول والفروع إنام هو من أقوال أهل البدع من أهل الكالم من اِلعتزلة واجلهمية ومن سلك 

سبيلهم وانتقل هذا القول إىل أقوام تكلموا بذلك يف أصول الفقه ومل يعرفوا حقيقة هذا القول وال 

ة حمدثة يف اإلسالم مل يدل غوره ،قالوا :والفرق يف ذلك بني مسائل األصول والفروع كام أنه بدع

 عليها كتاب وال سنة وال إمجاع بل وال قاهلا أحد من السلف واألئمة فهي باطلة عقال. اهـ 
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وفية  الصه
(4)

، داخٌل يف حديث )) من عاَدى يل َولِّيًا فقد باَرَزِن باِلُحاَربة (( 
(4)

. والتاِرُك  

إلنكاِر الباطِل مما َسِمَعه من بعِضهم تارٌك لألمر باِلعروف والنهي عن اِلنكر 
(0)

. 
                                                 

(:وقد تكلم اهذا 42/041تعاىل كام يف جمموع الفتاوى ) . قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  (4)

يامن الداراِن وغريه وأما االسم قوم من األئمة : كأمحد بن حنبل وغريه . وقد تكلم به أبو سل

وقد خاطب به أمحد أليب محزة  -فيام أظن  -الشافعي فاِلنقول عنه ذم الصوفية وكذلك مالك 

اْلراساِن وليوسف بن احلسني الرازي ولبدر بن أيب بدر اِلغازيل وقد ذم طريقهم طائفة من أهل 

وأهل احلديث والعباد  العلم ومن العباد أيضا من أصحاب أمحد ومالك والشافعي وأيب حنيفة

فيه : أنه مشتمل عىل اِلمدوح واِلذموم كغريه . من الطريق وأن  "التحقيق  "ومدحه آخرون . و 

فإنه قد ذم  "الرأي  "اِلذموم منه قد يكون اجتهاديا وقد ال يكون وأهنم يف ذلك بمنزلة الفقهاء يف 

قدمتها جتمع ذلك كله ويف اِلتسمني  التي "القاعدة  "الرأي من العلامء والعباد طوائف كثرية و 

من أهل العلم  "الرأي  "بذلك من أولياء اهلل وصفوته وخيار عباده ما ال ُيىص عده . يف أهل 

 واإليامن من ال ُييص عدده إال اهلل . واهلل سبحانه أعلم . اهـ 

م، صار (: نع34تعاىل يف  أضواء البيان عند تفسري سورة طه آية ) الشنقيطي قال اإلمام 

اِلعروف يف اآلونة األخرية، وأزمنة كثرية قبلها باالستقراء، أن عاملة الذين يدعون التصوف يف 

أقطار الدنيا إال من شاء اهلل منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام اجلهلة وضعاف 

مذهب  العقول من طلبة العلم، ليتخذوا بذلك أتباعا وخدما، وأمواال وجاها، وهم بمعزل عن

الصوفية احلق، ال يعلمون بكتاب اهلل وال بسنة نبيه، واستعامرهم ألفكار ضعاف القول أشد من 

استعامر كل طوائف اِلستعمرين. فيجب التباعد عنهم، واالعتصام من ضاللتهم بكتاب اهلل 

وسنة نبيه، ولو ظهر عىل أيدهيم بعض اْلوارق، ولقد صدق من قال: إذا رأيت رجال يطري وفوق 

 ماء البحر قد يسري

ومل يقف عند حدود الرشع فإنه مستدرج أو بدعي ،والقول الفصل يف ذلك هو قوله تعاىل: 

ليس بأمانيكم وال أماِن أهل الكتاب. من يعمل سوءا َيز به وال َيد له من دون اهلل وليا وال }

وال يظلمون  نصريا. ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة

نقريا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هلل وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واختذ اهلل إبراهيم 

، فمن كان عمله خمالفا للرشع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضال. ومن كان عمله موافقا {خليال

 ِلا جاء به نبينا عليه الصالة والسالم فهو اِلهتدي. اهـ 
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 حتاُج إليه يفاجلهل بمراتب العلوم ، فيبسبب  ومن ذلك : الكالمُ  

ْت علوٌم ألوائل اِلتأخرين أكَثُر ، فقد انَترَشَ
(4)

 قٌّ كاحلساِب ، وفيها َح  

كالقوِل يف الطبيعيَّاِت وكثرٍي من اإلهليَّاِت  ل، وباط واهلندسِة والطِّب
(1)

 

                                                                                                                            

( :وإذا عرف أن 44/453تعاىل كام يف جمموع الفتاوى ) اإلسالم ابن تيمية قال شيخ    (4)

فيجب أن يفرق بني هؤالء وهؤالء كام فرق اهلل  "أولياء الرمحن وأولياء الشيطان  "الناس فيهم 

أال إن أولياء اهلل ال خوف عليهم  }قال تعاىل ورسوله بينهام فأولياء اهلل هم اِلؤمنون اِلتقون كام 

. ويف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري  {الذين آمنوا وكانوا يتقون  } {هم ُيزنون وال 

قال : يقول اهلل : من عادى يل وليا فقد بارزِن  وغريه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي 

من به باِلحاربة أو فقد آذنته باحلرب...الفارق بني أوليائه وبني أعدائه فال يكون وليا هلل إال من آ

وبام جاء به واتبعه باطنا وظاهرا ومن ادعى حمبة اهلل وواليته وهو مل يتبعه فليس من أولياء اهلل ؛ بل 

قل إن كنتم ُتبون اهلل فاتبعوِن  }: قال تعاىل من خالفه كان من أعداء اهلل وأولياء الشيطان 

 . اهـ {ُيببكم اهلل 

قرتاح( بعده :  عاٍص هلل تعاىل بذلك . فإن مل ُينكر تعاىل يف )اال والعبارة ابن دقيق العيد    (0)

 بقلبه ، فقد دخل ُتت قوله عليه السالم : ) وليس َوراَء ذلك من اإليامن حبَّة خرَدٍل ( . اهـ 

ٍة َقبْ  اهللَُما ِمْن َنبِىٍّ َبَعَثُه » َقاَل  -- اهللِْبِن َمْسُعوٍد َأنَّ َرُسوَل  اهللِوهو حديث َعْبِد  ىِل إاِلَّ ىِف ُأمَّ

ُلُف مِ  َا خَتْ وَن َوَأْصَحاب َيْأُخُذوَن بُِسنَّتِِه َوَيْقَتُدوَن بَِأْمِرِه ُثمَّ إهِنَّ تِِه َحَواِريه ْن َبْعِدِهْم َكاَن َلُه ِمْن ُأمَّ

َو ُمْؤِمٌن َوَمْن ُخُلوٌف َيُقوُلوَن َما الَ َيْفَعُلوَن َوَيْفَعُلوَن َما الَ ُيْؤَمُروَن َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه َفهُ 

َحبَُّة  َجاَهَدُهْم بِلَِسانِِه َفُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقْلبِِه َفُهَو ُمْؤِمٌن َوَلْيَس َوَراَء َذلَِك ِمَن اإِلياَمنِ 

 تعاىل. أخرجه اإلمام مسلم « َخْرَدٍل 

 يف ]س[ و ]ح[: لألوائل. 

( نقال عن غريه: الفلسفة 170تعاىل يف أبجد العلوم )  صديق بن حسن القنوجيقال اإلمام   (1)

ليست علام برأسها بل هي أربعة أجزاء . أحدها : اهلندسة واحلساب ومها مباحان وال يمنع عنهام 

إال من خياف عليه أن يتجاوز اهام إىل علوم مذمومة فإن أكثر اِلامرسني هلام قد خرجوا منهام إىل 

قال الثاني ال لعينهام خوفا عليه من أن القوي يندب إىل خمالطتهم ، البدع فيصان الضعيف عنهام 
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وأحكاِم النجوم  
(4)

. 

ر من ليس بكافر ، أو َيقبلني احلقِّ والبفَيحتاُج القادُح أن يكون مُميِّزًا ب  اطل ، فال ُيكفِّ

رواية الكافر 
(0)

م والقرائِن التي بسبِب َعَدِم الَوَرِع واألخ . ومنه : اَْلَلُل الواقعُ  ِذ بالتوهه

                                                                                                                            

: اِلنطق وهو بحث عن وجه الدليل ورشوطه ووجه احلد ورشوطه ومها داخالن يف علم الكالم . 

الثالث : اإلهليات وهو بحث عن ذات اهلل تعاىل وصفاته وهو داخل يف الكالم أيضا والفالسفة مل 

من العلم بل انفرد بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة . الرابع :  ينفردوا فيها بنمط آخر

الطبيعيات بعضها خمالف للرشع والدين احلق فهو جهل وليس بعلم حتى يورد يف أقسام العلوم 

وبعضها بحث عن صفات األجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيريها وهو شبيه بنظر 

 أعلم. اهـ قال واهلل دوث البدع إىل آخر ما األطباء وال حاجة إليها وإنام حدث ذلك بح

 

تعاىل يف فتح اِلجيد رشح كتاب التوحيد  عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ قال الشيخ  (4)

: التنجيم هو: االستدالل باألحوال الفلكية، عىل احلوادث ( : قال شيخ اإلسالم 525)

 األرضية.

ه أهل التنجيم، من علم الكوائن واحلوادث : علم النجوم اِلنهي عنه: ما يدعيقال اخلطابي و

التي ستقع يف مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح وجميء اِلطر، وتغري األسعار، وما يف معناها 

من األمور التي يزعمون أهنا تدرك معرفتها بمسري الكواكب يف جمارهيا، واجتامعها وافرتاقها، 

هم ُتكم عىل الغيب، وتعاٍط لعلم قد استأثر اهلل به، وال يدعون أن هلا تأثريًا يف السفليات، وهذا من

 يعلم الغيب سواه. اهـ 

(: فكون الرجل مؤمنا 5/51تعاىل يف منهاج السنة النبوية ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  (0)

وكافرا وعدال وفاسقا هو من اِلسائل الرشعية ال من اِلسائل العقلية فكيف يكون من خالف ما 

رسول ليس كافرا ومن خالف ما ادعى غريه أنه معلوم بعقله كافرا وهل يكفر أحد جاء به ال

 باْلطأ يف مسائل احلساب والطب ودقيق الكالم. اهـ
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قد ختتلف 
(4)

: )) الظَّنه أكَذُب احلديث (( -  -، قال  
(0)

فال بد من العلم والتقوى  

الرشائطيف اجَلْرح ، فلُصُعوبِة اجتامع هذه 
(4)

اِلزكِّني 
(1)

 ، َعُظَم َخَطُر اجَلْرح والتعديل . 

  (2): (5)ـ املختِلف وامُلَؤتلف 64

                                                 

 يف ]س[ و ]ح[: تتخلف. 

 وهو حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه متفق عليه.  (0)

يث( سامه حديثا : )أكذب احلد4473تعاىل يف سبل السالم  ص  قال  اإلمام الصنعاِن 

ألنه حديث نفس وإنام كان الظن أكذب احلديث ألن الكذب خمالفة الواقع من غري استناد إىل 

أمارة وقبحه ظاهر ال ُيتاج إىل إظهاره وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إىل يشء فيخفى عىل 

 السامع كونه كاذبا بحسب الغالب فكان أكذب احلديث. اهـ   

 ح[: الرشائط يف.يف ]س[ و ] 

( :فإذا انضام 1/431السخاوي يف فتح اِلغيث )قال اإلمام يعنى الرشائط اْلمسة العدمية،  (1)

أعني االختالف بني اِلتصوفة وأهل علم الظاهر واِلخالفة يف العقائد مع الوجهني اِلاضيني ومها 

التوهم والقرائن التي اجلهل بمراتب العلوم والفرض واهلوى وانضاف إليها عدم الورع واألخذ ب

تتخلف كانت اْلمسة األوجه التي ذكر ابن دقيق يف االقرتاح أهنا التي تدخل اآلفة يف هذا الباب 

 منها. اهـ 

 

 يف ]س[ و ]ح[: اُِلْؤتلف واِلختلِف. 

( : وإن اتفقت األسامء خّطًا واختلفت ُنْطقًا 473تعاىل يف النزهة ) ابن حجر قال احلافظ   (3)

ت هذا سوا ْكل فهو اِْلُْؤَتلُِف واِْلُْخَتلُِف. ومعرفته ِمن مهامَّ ء كان مرجع االختالف النّقط أم الشَّ

َهُه بعُضهم بأنه يشء ال  الفن حتى قال عيل بن اِلديني: أشده التصحيف ما يقع يف األسامء. ووجَّ

تعاىل (  ومَجَع الذهبي يف ذلك  ل َيْدخله القياُس، وال َقْبله يشء َيُدله عليه، وال َبْعَدُه،...)ثم قا

كتابًا خمترَصًا جّدًا اعتمد فيه عىل الضبط بالقلم؛ َفَكُثَر فيه الغلط والتصحيف اِْلَُبايُِن ِلوضوِع 

يُته  ، وهو جملٌد "تبصري اِلنتبه بتحرير اِلشتبه"الكتاب.وقد َيرسَّ اهلل تعاىل بتوضيحه يف كتاب َسمَّ
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ر وَكُثر ، وقد َينُْدُر   ه ما تكرَّ َفنٌّ واسٌع مهم ، وأمهه
(4)

 كَأمْجَد بن

نَْعاِن ُعْجَيان ، وآيِب اللَّْحم ، وابِن َأَتٍش الصَّ
(0)

يل ، الواِسطي الِعْج َباَدة ، وحممد بن ع 

ران الباِهيل وُشَعيِث بن حُمَرّ بَّ وحممد بن ح
(4)

. واهلل أعلم 
(4)

 

                                                                                                                            

الطريقة اِلْرِضيَّة، وزدُت عليه شيئًا كثريًا مما أمهله، أو مل يقف عليه، واحٌد؛ فضبطته باحلروف عىل 

 وهلل احلمد عىل ذلك. اهـ 

( : ثم هو عىل قسمني أحدمها ما ليس 1/042تعاىل يف فتح اِلغيث ) السخاوي قال اإلمام   (4)

بان وحيان له ضابط يرجع إليه لكثرة كل من القسمني كأسد وأسيد مثال أو األقسام كحبان وح

 مثال وذلك إنام يعرف بالنقل واحلفظ وثانيهام ما ينضبط لقلة أحد القسمني. اهـ 

 تعاىل يف اإلكامل. ابن ماكوال قال اإلمام   (0)  

 ) باب أمجد وأمحد وأمحر ( 

أما أمجد باجليم فهو أمجد بن عجيان اهلمداِن وفد عىل النبي  صىل اهلل عليه و سلم وشهد فتح  

 ه بجيزهتا ذكر ذلك ابن يونس وأما أمحد باحلاء اِلهملة فكثري.مرص وخطت

 ) باب آبى وأبى وأبى ( 

أما آبى بعد اهلمزة فهو آبى اللحم الغفاري له صحبة ورواية عن النبي صىل اهلل عليه و سلم  

اختلف يف اسمه فقيل عبداهلل بن عبداِللك وقيل خلف ابن عبداِللك وقيل احلويرث بن عبداهلل 

خلف بن مالك بن عبداهلل بن حارثة بن غفار قتل يوم حنني وقال ابن الكلبي :آيب اللحم هو بن 

 خلف بن مالك بن عبداهلل بن غفار ،ال من ولد حارثة بن غفار وكان ال يأكل ما ذبح لألصنام.

 ) باب أتش وآنس وآنس ( 

مد بن احلسن بن أتش أما أتش بتاء معجمة باثنتني من فوقها وشني معجمة فهو أبو عبداهلل حم 

اليامِن الصنعاِن األبناوي حدث عن سليامن بن وهب األبناوي وجعفر بن سليامن الضبعى روى 

عنه أمحد بن حنبل ونسبه إىل جده وروى عنه أمحد بن صالح ونوح بن حبيب وغريهم ،وأخوه 

 عيل بن احلسن بن أتش ،وأنس بالنون والسني اِلهملة كثري. اهـ 

 تعاىل يف توضيح اِلشتبه : ابن نارص الدين م قال اإلما  (4)
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َّْت اِلقدِّ   قها لنفسه الفقري إبراهيم بن عمر مةُ ]ََت  بن َحَسن الّرباط اِلوقظة ، علَّ

ْوحائيّ  الرَّ
(0)

  ىلاألو ا عن يوم اْلميس خاِمَس عرش ربيعيف الليلة التي ُيسِفُر صباُحه 

                                                                                                                            

حممد بن عبادة الواسطي شيخ للبخاري سمع أبا أسامة، قلت وروى عنه أيضا أبو داود وابن 

 ماجه وأخوه ُييى بن عبادة بن البخرتي حدث عن يزيد بن هارون وعنه أسلم بن سهل بحشل.

زهر الباهيل القطان برصي يروي وحممد بن حبان الباهيل هو أبو بكر حممد بن حبان بن اال

 عن أيب عاصم وعمرو بن مرزوق وغريمها له مناكري ال يتابع عليها.

و شعيث بمثلثة قلت: بدل اِلوحدة ،قال: شعيث بن حمرز ،قلت: روى عن شعبة وآخر من 

 حدث عنه أبو خليفة اجلمحي. اهـ

و رحل الطالب فيها لكانت رحلة (: هذه مجلة ل027تعاىل يف اِلقدمة) اإلمام ابن الصالح    (4)

 رابحة إن شاء اهلل تعاىل . وُيق عىل احلديثي إيداعها يف سويداء قلبه .

 تعاىل يف توضيح اِلشتبه : ابن نارص الدين الدمشقي قال اإلمام  (0)

وروحا بالضم والقرص قرية قريبة من بعقوبا تستفاد مع الروحاء بالفتح  -الروحائي البعقويب 

 قرية جامعة من عمل الفرع عىل ليلتني من اِلدينة الرشيفة بينهام نحو أربعني ميال. اهـ واِلد وهي

تعاىل يف كتابه الضوء الالمع برتمجة مظلمة ، خالف فيها أقوال  وقد ترجم له السخاوي  

تعاىل يف  تعاىل يف إنباء الغمر واإلمام الشوكاِن  األئمة فمنهم احلافظ ابن حجر العسقالِن 

 تعاىل يف نظم العقيان واإلمام األدنروي أمحد بن حممد  بدر الطالع واإلمام السيوطي ال

 تعاىل يف طبقات اِلفرسين وغريهم. اهـ

تعاىل يف نظم العقيان : البقاعي، احلافظ برهان الدين إبراهيم بن  السيوطي قال اإلمام 

هان الدين أبو احلسن، العالمة عمر بن حسن الرباط بن عيل بن أيب بكر البقاعي الشافعي، بر

اِلحدث احلافظ. ولد سنة تسع وثامنامئة تقريبًا وأخذ القرآن عن ابن اجلزري وغريه، واحلديث عن 

احلافظ ابن حجر، والفقه عن التقي بن قايض شهبة. والزم القايايت، والونائي، وسائر األشياخ. 

ربهان احللبي، والربهان الواسطي، ومهر وبرع يف الفنون وداب يف احلديث، ورحل وسمع من ال

عنوان  "والتدمري، واِلجد الربماوي، والبدر البوصريي، وخلٌق َيمعهم معجمه الذي سامه 

اجلواهر والدرر يف  ". وله تصانيف كثرية حسنة منها كتاب  "الزمان برتاجم الشيوخ واألقران 

 "النكت عىل رشح العقائد  "و  "النكت عىل رشح ألفية العراقي  "و  "مناسبة اآلي والسور 
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وثامِن مئة ، واحلمُد هلل رب العاِلني ، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد  سنة اثنتني وثالثني 

خاتم النبيني ، وعىل آله وصحبه أمجعني[
(4)

 . 

   

 

                                                                                                                            

و  "القول اِلفيد يف أصول التجويد  "و  "رس الروح  "وخمترص كتاب الروح البن القيم سامه 

 ". وله ديوان شعر سامه  "االطالع عىل حجة الوداع  "يف رواية أيب عمرو و  "كفاية القارئ "

 . وشعره كثري واجليد. اهـ "أشعار الواعي بأشعار البقاعي 

 تعاىل يف طبقات اِلفرسين: األدنروي أمحد بن حممد اإلمام قال  

ولد تقريبا يف سنة تسع وثامنامئة بقرية خربة روحا من عمل البقاع ...كانت وفاته يف سنة مخس 

   وثامنني وثامنامئة ودفن باحلمرية خارج دمشق من جهة قرب عاتكة. اهـ

 .سقطت من ]ح[   [(1)]

عاىل وحده وحسن توفيقه ُتقيق وتعليق كتاب اِلوقظة لإلمام الذهبي واهذا، تّم بحمد اهلل ت

من اهلجرة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة  4141تعاىل لعرشين مضت من شهر حمرم  

والتسليم ،عىل يّد كاتبه العبد الفقري إىل اهلل تعاىل اِلعرتف بالذنب والتقصري أيب عبد الرمحن عثامن 

وي اإلندونييس ،نسأل اهلل تعاىل أن ينفع اهذا الكتاب اِلسلمني وأن َيعله بن آري السامرعي اجلا

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت ذخرا يوم الدين واحلمد هلل رب العاِلني. 

 .أستغفرك وأتوب إليك .وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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